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30/6/1967: صدور براءة تأسيس من أمير البالد الراحل الشيخ 
عيسى بن سلمان اخلليفة رحمة اهلل عليه بتأسيس شركة 

البحرين للسينما وتوزيع األفالم.

السادة املؤسسني:

علي عبد الرحمن الوزان، السيد علي بن يوسف فخرو، عزرا 
ابراهيم نونو، عبد الرحمن بن محمد اخلليفة، السيد محمد 

يوسف جالل ،السيد علي ابراهيم عبد العال، السيد علي يوسف 
عبيدلي ، السيد علوي سيد موسى العلوي،عبد الرحمن عبد 

الغفار العلوي، السيد جاسم محمد فخرو.

رأس املال املصرح 750,000 دينار.

رأس املال الصادر 500,000 دينار موزعة على 50,000 سهم 
قيمة السهم الواحد عشرة دنانير.

06/06/1968: الشركة تباشر أعمالها بعد شراء دور سينما أوال 
والبحرين والنصر من عبد الرحمن عبد الغفار العلوي واستئجار 

سينما الزبارة من الشيخ علي بن أحمد اخلليفة.

08/06/1968: افتتاح سينما احلمراء كأول سينما مكيفة في 
البحرين.

20/07/1971 :افتتاح املبنى اجلديد لسينما أوال بعد هدم املبنى 
القدمي.

شراء سينما الزبارة.

06/01/1972: افتتاح سينما األندلس في مدينة عيسى.

01/04/1972: استئجار داري سينما العوالي وبوابة سترة من 
شركة نفط البحرين.

1973: إغالق سينما الزبارة.  

22/02/1973: استئجار سينما اجلزيرة من الدولة.

1974: زيادة رأس املال الصادر الى 750,000 دينار بطرح 
25,000 حق أفضلية بسعر 30 دينار بحريني للسهم الواحد.

1975: الشركة متتلك أرض سوق املركزي تعويضا من الدولة 
ألرض سينما البحرين.

نشوب حريق في سينما األندلس.

1976: تغيير إسم الشركة الى شركة البحرين للسينما.

17/06/1978: نشوب حريق أخر في سينما األندلس.

27/08/1979: نشوب حريق يأتي على سينما أوال بالكامل.

1979: حتويل سينما النصر الى سينما مكيفة .

1981: مضاعفة رأس املال الصادر الى 1,500,000 دينار بحريني  
باصدار اسهم منحة بواقع سهم لكل سهم وجتزئة السهم 

الى دينار.

1983: افتتاح املبنى اجلديد لسينما أوال.

إغالق سينما بوابة سترة.

1984: قيادة ادارية جديدة للشركة متمثلة في الدكتورعصام 
عبداهلل فخرو عضواً منتدباً والسيد أحمد عبد الرحمن راشد 

مديراً عاماً.

1985: افتتاح فيديو البحرين في شارع املعارض وفيديو ماتيك 
في شارع الزبارة.

بيع حصة الشركة في شركة عمان العربية للسينما.

1988: افتتاح فيديو البديع.

1989: بيع سينما األندلس على وزارة االعالم.

1990: تخفيض رأس املال الصادر الى 1,259,880 دينار بحريني 

نتيجة  عملية شراء اسهم الدولة جراء بيع سينما األندلس.

1991: بيع حق االستغالل لسينما اجلزيرة.

اغالق سينما عوالي.

1992: زيادة رأس املال املصرح الى 3 مليون دينار بحريني.

زيادة رأس املال الصادر الى 1,385,868 دينار بحريني باصدار 
10% اسهم منحة.

جتزئة السهم الى مائة فلس للسهم .

1993: زيادة رأس املال الصادر الى 1,524,455 دينار بحريني 
باصدار 10% اسهم منحة.

1996: افتتاح صالتي عرض سينما دملون في مجمع التأمينات 
االجتماعية.

1997: زيادة رأس املال الصادر الى 1,722,364 دينار بحريني 
باصدار 13% اسهم منحة.

افتتاح مجمع سينما السيف ذو الستة صاالت في مجمع 
السيف التجاري.

1998: زيادة رأس املال الصادر الى 1,998,257 دينار بحريني 
باصدار 16% اسهم منحة.

05/05/2000: اندالع حريق يأتي على دار سينما النصر بالكامل 
وتتعرض سينما احلمراء لألغالق املؤقت.

28/06/2000: افتتاح صالتي دار سينما اجلزيرة في جزيرة احملرق.

26/12/2000: افتتاح دار سينما سار ذات األربعة صاالت في 
منطقة سار.

07/02/2001: اعادة افتتاح سينما احلمراء بعد امتام الترميم.

30/04/2001: اغالق فيديو الرفاعني وفيديو عوالي.

19/09/2001: افتتاح اجملمع السينمائي الثاني ذو العشر 
شاشات في مجمع السيف.

07/05/2002: افتتاح مطعم رنديفو.

2002: اغالق فيديو ماتيك.

28/02/2003: اغالق فيديو البديع.

31/12/2003: اغالق فيديو البحرين.

31/01/2004: اغالق فيديو دملون.

11/04/2004: زيادة رأس املال الصادر الى 2,297,993 دينار 
بحريني باصدار 15% اسهم  منحة.

29/04/2004: افتتاح مجمع سينمائي يضم 14 شاشة في 
مجمع ستي سنتر بالدوحة.

16/06/2004: زيادة رأس املال املصرح الى عشرة ماليني دينار.

30/09/2004: اغالق سينما دملون.

04/01/2005: التوقيع على انشاء مجمع سينمائي يضم 20 
شاشة في البحرين سيتي سنتر.

16/01/2005: زيادة رأس املال الصادر الى 2,597,734 دينار 
بحريني باصدار اسهم حق األفضلية بسعر 500 فلس للسهم.

29/03/2005: زيادة رأس املال الصادر الى 2,942,430 دينار 
بحريني باصدار 15% اسهم منحة.

18/03/2006: زيادة رأس املال املدفوع الى 3,383,795 دينار 
باصدار  15% اسهم منحة.

25/05/2006: زيادة رأس املال املدفوع الى 3,825,160  دينار 
باصدار 4,413,650 اسهم حق أفضلية بسعر 600 فلس 

للسهم.

13/11/2006: اغالق مركز البحرين للسنوكر.

01/01/2007: افتتاح مطعم تكاتك الهندي في مجمع سينما 
أوال.

15/01/2007: التوقيع على عقد ايجار النشاء مجمع سينمائي 
يحتوي على 13 شاشة في مجمع فيالجيو بدولة قطر.

22/10/2007: تقليص عدد أعضاء مجلس اإلدارة الى سبعة 
أعضاء.

24/01/2008: وفاة رئيس مجلس االدارة احلاج علي بن يوسف 
فخرو  طيب اهلل ثراه.

10/02/2008: تأسيس شركة بريد توك.

 03/03/2008: زيادة رأس املال املدفوع إلى
590,192, 4 دينار بإصدار 20% أسهم منحة.

30/04/2008: بيع أرض السوق املركزي.

22/10/2009: افتتاح سينما سينيكو 13 في مجمع فيالجيو 
- الدوحة.

26/11/2009: افتتاح سينما سينيكو 20 في مجمع سيتي 
سنتر البحرين.

21/01/2010: إفتتاح صالة أوال للوالئم

02/09/2010: إفتتاح الفرع الثالث لبريد توك في السيتي سنتر

31/12/2010: تأسيس شركة قطر والبحرين الدولية للسينما 
ذ.م.م

22/03/2011: زيادة رأس املال املدفوع إلى 5,508,230  دينار 
بإصدار 20٪ أسهم منحة

07/04/2011: إفتتاح الفرع الثاني ملطعم رنديفو في السيتي 
سنتر

01/01/2012: مت التخارج من شركة بريد توك بعد بيع حصة 
الشركة على الشركاء اآلخرين.

28/05/2012: اغالق مجمع فيالجيو بالدوحة ملدة 115 يوم 
بسبب حادث حريق مؤسف في اجملمع.

21/03/2013:  إعادة افتتاح مطعم رنديفو السيف بعد إجراء 
التجديدات 

06/10/2013:  انتقال املقر الرئيسي إلى برج فخرو، سنابس

سطــــور
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5 أعضاء مجاس اإلدارة 

6 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

10 تقرير احلوكمة اإلدارية  

22 تقرير مراقب احلسابات املستقل 

23  بيان املركز املالي املوحد 

24 بيان االرباح واخلسائر املوحد 

25 بيان الدخل الشامل املوحد 

26 البيان املوحد للتغيرات في حقوق املساهمني 

27  البيان املوحد للتدفقات النقدية 

28 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

المحتـــــــــويـات
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د. عصام عبداهلل فخرو

رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحمن راشد

الرئيس التنفيذي

علي يوسف عبيدلي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
جالل محمد جالل

عـضــو

محمد إبراهيم كانو

عـضــو

جهاد يوسف أمني

عـضــو

فريد يوسف املؤيد

عـضــو

شوقي علي فخرو

عـضــو

أعضاء مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس 
اإلدارة إلى السادة المساهمين

أعزائي املساهمني، 

إنه يسعدني ويشرفني أن أعرض عليكم نيابًة عن مجلس اإلدارة التقرير السنوي احملتوي على نتائج السنة املالية لعام 2013 بصفتها صرحاً من النجاح الدائم إن 

شاء اهلل، وتواصل الشركة عملها على استمرارية وتوسعة زخم جناحها حيث بلغ صافي ربحها نسبة تعد األرفع على مدى 46 عاماً من تاريخ الشركة، ويعود هذا 

النجاح إلى التخطيط الدقيق الستراتيجية الشركة بواسطة تآزر جميع املوارد املتاحة لديها.

إننا نعمل ضمن سوق يحتم عليه بطبيعة احلال أن يواجه األحداث اجليوسياسية، ونتيجة لذلك فإنه من األهمية مبكان أن يكون لدينا منوذج العمل القوي، واملرونة 

الالزمة لتقدمي أعمالنا بصورة متكّننا من حتقيقها تبعاً الستراتيجيتنا، األمر الذي يرفع بدوره عائدات املساهمني على املدى البعيد.  يسرني هنا أن أبلغكم بأن كل 

هذا قد بدأ يتحقق بدءاً من هذا العام.

لقد كان لنا السبق في بدايات عديدة على صعيد صناعة الترفيه في مملكة البحرين، واألهم من ذلك هو أننا قد أثبتنا بأنه من املمكن بناء مؤسسة ذات مستوى 

عاملي من خالل العمل بصورة قانونية وأخالقية عادلة وشفافة ونزيهة.  وإننا على مدى درب النجاح قد ابتكرنا فرصاً للعمل وحتسني سبل املعيشة، كما عملنا 

على متكني الشركة وريادتها في هذه الصناعة، وإننا لننظر ملا كان عليه حال الشركة بافتخار نظراً ملا استطعنا أن نحققه حتى اآلن.

 لقد دخلت الشركة في إتفاقية مشروع مشترك مع 

شركة األعمال التجارية القطرية وذلك الفتتاح مطعم 

رنديفو جديد في دولة قطر.
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وتواصل شركتكم سعيها الدؤوب نحو احلفاظ على منوها املستدام من خالل 

إن  فيه.   للتميز  منوذج  أفضل  باستخدام  وذلك  العمل،  في  التميز  فلسفة 

املعالم،  واضحة  استراتيجيٍة  وذلك بسبب  السوق  في  وضٌع جيد  لشركتكم 

األرباح  تعظيم  في  متقطع  الغير  والتاريخ  املستدام  النمو  من  حافل  وسجٍل 

واألداء املتجاوز لألهداف.

األداء املالي

لقد حققت الشركة بناء على زخم  النمو احملقق في السنوات السابقة منواً 

قوياً نسبته 36٪ في إيرادات التشغيل بلغت 17.3 مليون دينار بحريني في عام 

وقد  بحريني.   دينار  مليون   12.7 وهو   2012 عام  في  حققته  مبا  مقارنة   2013

كان هذا النمو واسع النطاق مع كافة قطاعات األعمال املساهمة في النمو.  

وقد منت أرباح املشاريع املشتركة بنسبة 48٪ لتبلغ 1.35 مليون دينار بحريني 

في عام 2013 باملقارنة مع ما حققته في عام 2012 والبالغ 0.92 مليون دينار 

بحريني. كما أن أرباح بيع االستثمارات منت بنسبة 44٪ في العام املاضي مقارنة 

بعام 2012.

إنه ليسعدني أن أبلغكم أيضاً بأن أرباح التشغيل قد ارتفعت بنسبة 38٪ أي 

ما يعادل 5.77 مليون دينار بحريني في عام 2013 مقارنة مع 4.2 مليون دينار 

بحريني مبا مت حتقيقه في عام 2012.  هذا وقد ارتفع صافي الربح بصورة متميزة 

بنسبة 42٪ حيث أن صافي الربح لعام 2013 قد بلغ 6.297.407 دينار بحريني 

بينما بلغ في عام 2012 4.437.512 دينار بحريني فقط.  مما أدى، واحلمد هلل، إلى 

ارتفاع ربحية السهم ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 115 فلساً مقارنة بـ 81 فلس فقط 

في عام 2012.

توزيع األرباح

لطاملا آمنت الشركة بخلق الثروات وتقاسمها مع املساهمني.  وتعزيزاً لهذه 

فإن  العام،  لهذا  األداء  على  رائعة  بصورة  تنعكس  والتي  املؤسسية  الثقافة 

اجمللس يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 50 فلس للسهم الواحد أو ما نسبته 

بنسبة  منحة  أسهم  بتوزيع  اجمللس  يوصي  كما  املدفوع،  املال  رأس  من   ٪50

20٪ من األسهم الصادرة، أي سهمي منحة لكل عشرة أسهم مملوكة لدى 

املساهمني.

آفاق مستقبلية

سوف تستمر الشركة برفع مستوى قدراتها من خالل تسخير الفرص اجلديدة 

الترفيه  مجال  في  كرائدة  مكانتها  تعزيز  على  ستعمل  أنها  كما  املتاحة، 

والضيافة في البحرين.

13 شاشة عرض في مجمع  املكونة من  اجلديدة  تأخير مشاريعنا  ويعود  هذا 

إلى  سينما اخلليج و3 شاشات عرض في مجمع  سينما اخلور في دولة قطر 

مشروع  إتفاقية  في  الشركة  دخلت  لقد  التسوق.   مركزي  إدارة  من  تأخير 

رنديفو  مطعم  الفتتاح  وذلك  القطرية  التجارية  األعمال  شركة  مع  مشترك 

جديد في دولة قطر.  ومن املتوقع أن يتم فتح باب النشاط التجاري للمشاريع 

املذكورة في النصف الثاني من عام 2014، كما أنه من املتوقع أن تعزز تكلفة 

هذه املشاريع التجارية ربحية الشركة، كما ستحفز الشركة على االستمرار 

كأيقونٍة للنجاح.

كما أننا ما زلنا في حالة استكشاف الفرص للخوض في مشاريع جديدة في 

مملكة البحرين فضالً عن دول أخرى في دول مجلس التعاون اخلليجي.

الكوادر في شركتنا

بتفاؤل  نشعر  استراتيجيتنا  ووجود  فبوجودهم  مستقبلنا،  هم  موظفينا  إن 

وذلك  لدينا  العاملني  بالشكر جلميع  هنا  أتقدم  املنشود.   حول حتقيق جناحنا 

على أدائهم القوي والتزامهم التام ودقتهم املتناهية في حتقيق أفضل النتائج.  

التزامهم  بأن  أقول  أن  ثقة  بكل  لدينا ميكنني  العاملني  وباحلديث عن معظم 

يصدق،  ال  بشكل  غامراً  كان  قد  النتائج  أفضل  حتقيق  في  مسؤوليتهم  جتاه 

فقد أثروا الشركة وساهموا في حتديد مسارها عبر السنني.  إنني على ثقة بأن 

عاملي شركتنا، وبينما نحن نسعى للنمو ملستويات أعلى، سوف يستمرون في 

النهوض لتحقيق متطلبات العمل املتصاعدة.
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كلمة رئيس مجلس 
اإلدارة إلى السادة المساهمين - )تـابـــع(

االعتمادات املقترحة

د.ب. باآلالف اخملصصات 

17.137 أرباح مستبقاة من 1 يناير 2013 

أرباح نقدية مدفوعة لعام 2012

)2.754( )50٪ من رأس املال املدفوع( 

)164( أسهم خزينة مت شراؤها من السوق 

6.297 أرباح 2013 

أرباح مستبقاة كما في 31 ديسمبر 2013

20.516 )قابلة للتوزيع( 

أرباح نقدية مقترحة

)2.745( )50٪ من رأس املال املدفوع بعد طرح أسهم اخلزينة( 

أسهم منحة مقترحة 

)1.102( )20٪ من رأس املال املدفوع( 

أرباح مستبقاة من 31 ديسمبر 2013

16.669 )بعد خصم األرباح واملنح املقترحة( 

مجلس إدارة الشركة

أنهم  حيث  بالثناء،  جدير  أمرٌ  هو  األمور  جميع  في  األغر  إدارتنا  مجلس  إشراكات  إن 

يخصصون وقتهم ويبذلون جهودهم اخمللصة لتحسني أداء الشركة، فمداوالت اجمللس 

جاهداً  ويسعى  األساسية،  بقيمنا  دائما  اجمللس  يلتزم  كما  ومثمرة.   وشفافة  عادلة 

لتحسني صورة الشركة على الدوام.

مساهمو الشركة

إنني، جنباً إلى جنب مع بقية أعضاء مجلس اإلدارة، ملتزٌم وبشكل كامل باملساعدة في 

منو األعمال من خالل زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية للقوى العاملة، حيث أن شركتنا 

األعمال  احتياجات  مع  التعامل  الستمرارية  جاهدة  وتسعى  النمو،  على  بشدة  تركز 

املتنامية.  إننا قادرون كلياً على تلبية االحتياجات احملددة للعمالء، كما أننا دائما ندعم 

اإلدارة التنفيذية في سعيها لتحسني مستوى الكفاءة مع التحكم في التكاليف وذلك 

التميز بني منافسينا.  أتقدم بالشكر جلميع املساهمني وذلك على تعاونهم  لتحقيق 

لدعمكم  تطلعنا  وعلى  التميز  نحو  التزامي  على  مجدداً  وأؤكد  املستمرة،  وثقتهم 

املتواصل.

القضية القانونية

باإلشارة إلى قضية أرض السوق املركزي في الكويت فإننا وإلى اآلن لم نتلق أي أحكام 

وذلك  التفليسة،  مدير  دور  متثل  والتي  لالستثمار،  العامة  الكويتية  الهئية  من  صادرة 

لتصفية أمالك املدين وتوزيعها على جميع الدائنني.

حوكمة الشركات

عن  الصادر  الشركات  حوكمة  لقانون  متتثل  لكي  كبيرة  بجهود  الشركة  قامت  لقد 

حكومة مملكة البحرين، سواء بالقول أو بالفعل.  فقد قدم مجلس اإلدارة تقرير الشركة 

بأن االمتثال  أن الشركة تؤمن  إذ  األول حول حوكمة الشركات بتاريخ 26 فبراير 2012، 

للقانون وااللتزام بالقيم األخالقية هما ركيزتا النجاح دائما.
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2013 مبلغ 176.000 دينار بحريني، أما مكافأة 

اللجان فقد بلغت مبلغاً قدره 51.000 دينار بحريني.

شكر وتقدير

إلى  االمتنان  وعميق  الشكر  بخالص  أتقدم  اإلدارة،  مجلس  وعن  نفسي  عن  باألصالة 

جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد املفدى، وإلى صاحب السمو امللكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر، وإلى صاحب السمو امللكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد والنائب األعلى لرئيس مجلس الوزراء، وذلك على 

توجيهاتهم الرشيدة ودعمهم املستمر.

كما أتقدم بالشكر جلميع الوزارات واملسؤولني العاملني بوزارات ومؤسسات البالد على 

تعاونهم واستمرار دعمهم املقدم للشركة.

وأخيراً، أتقدم بالشكر لقوتنا املتميزة من حيث اإلدارة بأقل التكاليف وأعلى الكفاءات 

واالبتكار  التحسني  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  التي  ثقافتنا  خالل  من  الكبيرة  واإلنتاجية 

املستمرين، والتي عليها اعتمادنا في وقت الرخاء متاماً كما في وقت الشدة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

د. عصام عبداهلل فخرو

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير الحوكمة اإلدارية 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013

السياسة 

يعمل مجلس الشركة على ضمان التزام الشركة ومراعاتها ألعلى مستويات األخالق واحلوكمة اإلدارية بفعالية وبدقة تامة. وهذان الهدفان مت حتقيقهما بدرجة عالية من االلتزام 

بالقوانني، اللوائح واألنظمة الصادرة عن حكومة البحرين ومن تنفيذ إستراتيجية وسياسة احلوكمة اإلدارية إضافة إلى مراعاة املعايير الدولية للتقارير املالية وإصدار تقارير النتائج 

املالية بدقة وشفافية تامة. كما يؤكد مجلس إدارة الشركة علمه بواجباته االئتمانية جتاه الشركة واملساهمني. لهذا فقد عمل دائماً وأبداً سعياً إلى بلوغ التفوق من خالل مراعاة 

األنظمة. وقد أقرت الشركة الئحة السلوك التي توفر إطاراً أخالقياً وقانونياً جلميع املوظفني في مباشرة أعمالها وأنشطتها. وقد أقر مجلس اإلدارة الئحة احلوكمة اإلدارية للشركة 

والتي تتضمن األحكام املذكورة في  أعلى مستويات الضوابط النظامية املنصوص عليها في اجلزء السادس من دليل لوائح مصرف البحرين املركزي الصادر في 27 سبتمبر 2011 

بهدف خدمة املساهمني.

وتقوم جلنة التدقيق بصفة دورية مبراجعة مدى التزام الشركة جتاه لوائح احلوكمة اإلدارية  من أجل تعظيم القيمة العائدة للمساهمني حماية ملصالح الشركة وجميع من يتعاملون 

معها.    

املساهمون الرئيسيون كما في 31 ديسمبر 2013:  

نسبة امللكية عدد األسهم  اجلنسية   اإلسم  

٪7.42  4.088.782 بحرينية   1- أرادوس إلدارة العقارات ذ م م  

٪6.92  3.816.061 بحرينية  2- شركة البحرين للترفيه العائلي ش م ب  

٪5.45  2.999.364 بحريني  3- السيد يوسف عبداهلل أمني  

توزيع امللكية حسب اجلنسية: 

نسبة امللكية%  مجموع األسهم   عدد املساهمني   اجلنسية 

٪99  54.531.866  443 بحرينية  

٪0.19  106.800  1 كويتية  

٪0.25  134.996  15 قطرية 

 ٪0.34   189.458   6 سعودية 

٪0.22  119.180   9 أخرى  

ملكية احلكومة:

ال متلك حكومة البحرين أية أسهم في الشركة.
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تقرير الحوكمة اإلدارية - )تـابـــع(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013

مجلس اإلدارة:  

يشرف مجلس اإلدارة على مختلف أعمال وأنشطة الشركة. ويتمتع مجلس اإلدارة بخبرة وفيرة في هذا القطاع ويتمتع مبستوى عال من القدرات واملهارات. من الواضح أن أعضاء 

اجمللس يرسون األغراض للشركة ويقومون بوضع اخلطط واالستراتيجيات إضافة إلى تنفيذ اخلطط وحتقيق األغراض التي تقتضيها اخلطة اإلستراتيجية للشركة. ويكرس اجمللس 

كافة القدرات واملوارد من أجل تعظيم أصول املساهمني والعائدات التي حتقق لصاحلهم. وال يدخر مجلس اإلدارة وسعاً في تكريس جهوده وطاقته لضمان أن البيانات املالية املقدمة 

للسادة املساهمني خالية من أية أخطاء أو ما ميكن أن يعتبر من أعمال االحتيال السيما وأن أعضاء اجمللس يتحملون كافة املسئولية جتاه جميع األطراف واجلهات ذات املصلحة 

في الشركة. وباختصار يتحمل اجمللس املسئولية األساسية لتوفي احلوكمة اإلدارية اجليدة للشركة وحماية مصالح جميع قطاعات األطراف املعنية وذات املصلحة ومنها السادة 

املساهمني، الشركاء في العمل، البنوك واجملتمع بأسره. وفي إطار ممارسة صالحياته واختصاصاته فإن اجمللس يحصل على املشورة املهنية الالزمة من املدققني اخلارجيني، املدققني 

الداخليني واملستشارين القانونيني في األحوال املناسبة وكلما اقتضت احلاجة.  

إجراءات مجلس اإلدارة:  

توجد لدى الشركة اإلجراءات التي تتطلب تقدمي املستندات واملعلومات الضرورية إلى مجلس اإلدارة لتمكينهم من أداء مهام أعمالهم على خير وجه ممكن. فيتم توزيع جدول 

األعمال لكافة اجتماعات مجلس اإلدارة مرفقاً به املستندات الثبوتية الالزمة قبل كل اجتماع حتى يتسنى بحث املوضوعات املطروحة باستفاضة والتوصل إلى نتائج إيجابية 

من هذه املناقشات في اجتماعات مجلس اإلدارة. مت تدوين مداوالت ومناقشات مجلس اإلدارة في اجتماعاته دون إغفال أي موضوع وحتال مسودة محاضر االجتماعات إلى أعضاء 

اجمللس إلقرارها وإبداء أية مالحظات وتعديالت كلما يكون ذلك ضرورياً. 

تشمل اختصاصات ومسئوليات مجلس اإلدارة ما يلي:

إصدار األنظمة واللوائح لتنظيم إدارة أنشطة الشركة   •

احلصول على موارد كافية لعمليات الشركة وإدارة املوارد بكفاءة   •

تقييم األداء التشغيلي للشركة خالل السنة   •

حتسني صورة الشركة   •

ضمان أن تكون املعلومات املذكورة في البيانات املالية خالية من األخطاء اجلوهرية   •

العمل مبثابة همزة وصل ما بني الشركة واملساهمني  •

املعامالت اجلوهرية التي تتطلب اإلقرار من مجلس اإلدارة:  

نوضح فيما يلي املعامالت اجلوهرية التي ميكن تنفيذها فقط بعد دراستها وتقييمها وإقرارها من مجلس اإلدارة: 

استراتيجية/خطة عمل الشركة، اخلطة التشغيلية وامليزانيات.  •

املوافقة على البيانات املالية.  •

إقرار االضمحالل.   •

املوافقة على ميزانية املصروفات الرأسمالية، العقود الرئيسية عمليات االستمالك والتصرف في االستثمارات.   •

املوافقة على بدء/إلغاء أي مشروع.   •

املوافقة على شراء/بيع األراضي.   •

تخصيص املوارد.  •

تعيني الرئيس التنفيذي.  •

املوافقة على متلك أو بيع حقوق براءات االختراع، العالمات التجارية، التراخيص أو حقوق امللكية الفكرية األخرى للشركة.   •

إقرار السياسات واإلجراءات.    •
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تقرير الحوكمة اإلدارية - )تـابـــع(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013

الدكتور عصام عبداهلل فخرو – رئيس مجلس اإلدارة  

عبداهلل يوسف فخرو وأوالده   رئيس مجلس اإلدارة  

مجلس التنمية االقتصادية  عضو مجلس اإلدارة 

طيران اخلليج  عضو مجلس اإلدارة  

إيه إم إيه )جامعة خاصة(   عضو مجلس اإلدارة  

شركة البحرين القابضة )ممتلكات(  عضو مجلس اإلدارة 

غرفة جتارة وصناعة البحرين   رئيس مجلس اإلدارة  

قطر والبحرين الدولية للسينما ذ.م.م.   النائب الثاني لرئيس مجلس اإلدارة  

بنك البحرين الوطني  نائب رئيس مجلس اإلدارة  

بنك البحرين الوطني  رئيس اللجنة التنفيذية لبنك البحرين الوطني  

الشركة العامة للتجارة واملواد الغذائية  عضو مجلس اإلدارة التنفيذي 

شركة البحرين للمواشي  عضو مجلس اإلدارة 

بيزنيس انترناشيونال )زيروكس(  رئيس مجلس اإلدارة 

فخرو لإللكترونيات )إريكسون(  رئيس مجلس اإلدارة  

شركة فخرو للمطاعم )ماكدونالدز(  عضو مجلس اإلدارة 

بدجت لتأجير السيارات )البحرين(  رئيس مجلس اإلدارة  

فخرو خلدمات التأمني  رئيس مجلس اإلدارة 

شركة فخرو للمقاوالت   رئيس مجلس اإلدارة 

فخرو للشحن   عضو مجلس اإلدارة 

جو لتأجير السيارات )قطر( رئيس مجلس اإلدارة  

جو لتأجير السيارات )دبي-أبوظبي-الشارقة - الفجيرة(  رئيس مجلس اإلدارة 

شركة فخرو للسيارات  رئيس مجلس اإلدارة 

أكسيس تليكوم )دبي( رئيس مجلس اإلدارة 

السيد علي يوسف عبيدلي – نائب الرئيس 

ألوسيرف الشرق األوسط ذ.م.م.   عضو مجلس اإلدارة 

ترانس غلف لالستشارات   عضو مجلس اإلدارة 

يوسف علي عبيدلي ذ.م.م.  العضو املنتدب  

اجلامعة امللكية للبنات    عضو مجلس اإلدارة 

شركة اجملمعات التجارية للعقارات   عضو مجلس اإلدارة 

السيد محمد إبراهيم كانو – عضو مجلس اإلدارة 

إبراهيم خليل كانو ش.م.ب. )م(  الرئيس ورئيس مجلس اإلدارة 

شركة أوال اخلليج للصناعة ش.م.ب. )م(   رئيس مجلس اإلدارة 

اجملمعات   رئيس مجلس اإلدارة 

موتر سيتي القابضة ش.م.ب. )م(   رئيس مجلس اإلدارة 

اجلامعة امللكية للبنات نائب رئيس مجلس اإلدارة  

نبذة تعريفيه بأعضاء مجلس اإلدارة :
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تقرير الحوكمة اإلدارية - )تـابـــع(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013

السيد جالل محمد جالل - عضو مجلس اإلدارة 

مجموعة شركات محمد جالل وأوالده العضو املنتدب 

شركة اخلليج للحاسبات اآللية رئيس مجلس اإلدارة 

شركة خدمات مطار البحرين رئيس مجلس اإلدارة 

شركة البحرين للحاسبات اآللية رئيس مجلس اإلدارة 

شركة أوال للخرسانة اخمللوطة عضو مجلس اإلدارة 

شركة البحرين لألسواق احلرة عضو مجلس اإلدارة 

شركة بانز   عضو مجلس اإلدارة 

اير ريانتا الشرق األوسط عضو مجلس اإلدارة 

شركة البحرين للسياحة عضو مجلس اإلدارة 

بيادكو عضو مجلس اإلدارة 

مطبعة أوال  العضو املنتدب 

السيد فريد يوسف املؤيد – عضو مجلس اإلدارة 

يوسف خليل املؤيد وأوالده ش.م.ب. )م( نائب رئيس مجلس اإلدارة 

شركة يوسف خليل املؤيد وأوالده للعقارات ذ.م.م. نائب رئيس مجلس اإلدارة 

أشرف نائب رئيس مجلس اإلدارة 

شركة البحرين إلدارة العقارات رئيس مجلس اإلدارة 

شركة البحرين إلنشاء األساسات عضو مجلس اإلدارة 

صناعات كراون عضو مجلس اإلدارة 

البحرين سكراب مولد عضو مجلس اإلدارة 

السيد جهاد يوسف أمني – عضو مجلس اإلدارة 

شركة البحرين الوطنية القابضة عضو مجلس اإلدارة 

شركة البحرين الوطنية القابضة عضو اللجنة التنفيذية/جلنة االستثمار 

شركة البحرين الوطنية للتأمني عضو مجلس اإلدارة 

بنادر للفنادق  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

ترافكو  عضو مجلس اإلدارة 

ترافكو  عضو جلنة التدقيق 

ترافكو عضو جلنة مترو/السوق 

شركة البحرين للتجارة واملالحة الدولية عضو مجلس اإلدارة 

شركة البحرين للتجارة واملالحة الدولية عضو اللجنة التنفيذية 

شركة البحرين للمواشي عضو مجلس اإلدارة 

شركة البحرين للمواشي  عضو جلنة التدقيق 

شركة التأمني املتحدة  عضو مجلس اإلدارة وعضو جلنة االستثمار 

السيد شوقي علي فخرو – عضو مجلس اإلدارة  

علي بن يوسف فخرو وأوالده ذ.م.م.  رئيس والعضو املنتدب 

شركة الزالق للمنتجعات ش.م.ب.    عضو مجلس اإلدارة  

شركة البحرين للتجارة واملالحة الدولية  عضو مجلس اإلدارة  

الشركة البحرينية الكويتية للتأمني  عضو مجلس اإلدارة  

وكاالت فخرو التجارية ذ.م.م.   عضو مجلس اإلدارة  

فخرو لالستثمار ذ.م.م.  عضو مجلس اإلدارة  

شتداون خلدمات الصيانة   عضو مجلس اإلدارة  

العربية للتأمني على احلياة واحلوادث، األردن  عضو مجلس اإلدارة  

محمد فخرو وأوالده ذ.م.م.  العضو املنتدب  

مؤسسة أريج التجارية ذ.م.م.  العضو املنتدب  



التقرير السنوي 142013

تقرير الحوكمة اإلدارية - )تـابـــع(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013

وضعية أعضاء مجلس اإلدارة 

حتدد وضعية مجلس اإلدارة مبوجب املعايير املذكورة في لوائح مصرف البحرين املركزي. يتكون مجلس اإلدارة حالياً من ستة أعضاء غير تنفيذيني في اجمللس وعضو تنفيذي في 

اجمللس وهو رئيس الشركة. من بني أعضاء مجلس اإلدارة السبعة فإن أربعة أعضاء في اجمللس مستقلني وثالثة أعضاء غير مستقلني. يحدد وضع كل عضو في مجلس اإلدارة في 

اجلدول التالي: 

تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل  إسم عضو مجلس اإلدارة 

تنفيذي غير مستقل   الدكتور عصام عبداهلل فخرو 

غير تنفيذي  مستقل  السيد علي يوسف عبيدلي  

غير تنفيذي  مستقل   السيد محمد إبراهيم كانو  

غير تنفيذي  مستقل   السيد جالل محمد جالل  

غير تنفيذي  مستقل   السيد فريد يوسف املؤيد  

غير تنفيذي  غير مستقل   السيد جهاد يوسف أمني  

غير تنفيذي  غير مستقل   السيد شوقي علي فخرو  

تشكيل مجلس اإلدارة:  

انتهاء العضوية اجلنسية   سنة امليالد  إسم عضو مجلس اإلدارة  

 2016 بحريني     1947 الدكتور عصام عبداهلل فخرو 

 2016 بحريني    1942 السيد علي يوسف عبيدلي 

 2016 بحريني    1940 السيد محمد إبراهيم كانو 

 2016 بحريني     1948 السيد جالل محمد جالل 

 2016 بحريني    1953 السيد فريد يوسف املؤيد 

 2016 بحريني     1958 السيد جهاد يوسف أمني 

 2016 بحريني     1953 السيد شوقي علي فخرو 

انتخاب أعضاء اجمللس: 

تنص املادة 175 من قانون الشركات التجارية البحريني واملادة 18 من النظام األساسي للشركة على اإلجراءات الواجب إتباعها النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. يتم انتخاب أعضاء 

اجمللس من قبل املساهمني في اجتماع اجلمعية العمومية أو يتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة حسب األحوال. ينتخب أو يعني أعضاء اجمللس في االجتماع السنوي للجمعية 

العمومية من قبل مجلس اإلدارة إذا تقدمت اللجنة التنفيذية للتعيينات واألجور بتوصية بعد النظر في املؤهالت املهنية وخبرة املرشحني للعضوية. يتم انتخاب أعضاء اجمللس 

ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. وميكن إنهاء عضوية أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التدوير ولديهم األحقية إلعادة انتخابهم. 

مت انتخاب مجلس اإلدارة احلالي في االجتماع السنوي للجمعية العمومية في العام 2013 وتنتهي مدة عضوية أعضاء اجمللس في االجتماع السنوي للجمعية العمومية املقرر 

انعقاده في العام 2016. وقد صدرت جلميع السادة أعضاء اجمللس املنتخبني خطابات تعيني كتابية حتدد فيها مدة العضوية، االختصاصات، املهام، املكافأة، املشاركة في أعمال 

اللجان، تخصيص الوقت، احلضور، إمكانية احلصول على استشارات مهنية وأمور أخرى تنص عليها الئحة احلوكمة اإلدارية. 

تأهيل األعضاء اجلدد في مجلس اإلدارة:

مت تأهيل أعضاء مجلس اإلدارة وتعريفهم رسمياً مبهامهم في اجمللس. مع هذا لم يتم تنظيم أي برنامج تأهيلي أو تدريبي ألعضاء اجمللس بالنظر إلى أن األعضاء احلاليني يتمتعون 

مبستوى عال من القدرات املهنية، اخلبرة والدراية بأعمالهم في قطاع السينما والضيافة.
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ملكية أعضاء اجمللس في أسهم الشركة:

عدد األسهم نوع األسهم  أسماء أعضاء اجمللس 

2.101.374 عادية  الدكتور عصام عبداهلل فخرو 

307.647 عادية  السيد علي يوسف عبيدلي 

922.568 عادية  السيد محمد إبراهيم كانو 

321.773 عادية  السيد جالل محمد جالل 

317.189 عادية  السيد فريد يوسف املؤيد 

701.222 عادية  السيد جهاد يوسف أمني 

458.370 عادية  السيد شوقي علي فخرو 

5.130.143 اجملموع   

تداول أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة خالل العام 2013 

تاريخ املعاملة عدد األسهم    شراء/بيع  نوع األسهم  أسماء أعضاء اجمللس  

2013/08/07  27.005 شراء  عادية  الدكتور عصام عبداهلل فخرو 

2013/09/29  18.722 شراء  عادية  السيد جهاد يوسف أمني 

من جهة أخرى قامت شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية بشراء 42.000 سهم في الشركة خالل عام 2013 )2013/10/7(. ومما يجدر ذكره أن السيد جهاد يوسف أمني 

والسيد شوقي علي فخرو، وهما أعضاء في مجلس إدارة الشركة يشغالن مناصب عضوية في مجلس إدارة  شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية. 

اجتماعات مجلس اإلدارة: 

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته بناًء على دعوة من رئيس اجمللس أو نائب رئيس اجمللس أو بناء على طلب يقدم من عضوين على األقل في مجلس اإلدارة. مبوجب أحكام قانون الشركات 

التجارية البحريني يجب أن تعقد ما ال يقل عن أربعة اجتماعات جمللس اإلدارة في السنة املالية. وخالل عام 2013  عقدت خمسة اجتماعات للمجلس في البحرين كما يلي:

تواريخ االجتماعات

2013/10/31  2013/7/30  2013/5/8  2013/3/7  2013/2/6 أعضاء مجلس اإلدارة  

نعم نعم  نعم  نعم  نعم  الدكتور عصام عبداهلل فخرو 

نعم نعم  نعم  نعم  نعم  السيد علي يوسف عبيدلي 

ال ال  نعم  ال  ال  السيد محمد إبراهيم كانو 

نعم  ال  نعم  نعم  ال  السيد جالل محمد جالل 

ال نعم  ال  نعم  نعم  السيد فريد يوسف املؤيد 

نعم نعم  نعم  نعم  نعم  السيد جهاد يوسف أمني 

نعم نعم  نعم  نعم  نعم  السيد شوقي علي فخرو 

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

تدفع املكافآت ألعضاء اجمللس بعد إقرارها من املساهمني في االجتماع السنوي للجمعية العمومية. تدفع املكافآت حسب املقرر من حيث املعايير املعمول بها في هذا القطاع 

وما يكرسه أعضاء اجمللس من وقت وجهد من أجل حتقيق النمو للشركة. تدفع املكافأة ألعضاء اجمللس عن طريق خصمها من بيان الدخل باعتبارها مصاريف وذلك مبوجب املعايير 

احملاسبية الدولية واللوائح املقررة من مصرف البحرين املركزي من وقت آلخر. 
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سكرتير الشركة/

سكرتير

مجلس االدارة

رئيس البرمجة
رئيس الشئون املالية رئيس الشئون اإلدارية رئيس عمليات 

املطاعم

رئيس عمليات 

السينما

مجلس اإلدارة

الرئيس

التنفيذي

اللجنة التنفيذية 

للتعيينات واألجور
جلنة التدقيق

املكافأة اإلجمالية ألعضاء مجلس اإلدارة:

يتم إدراج املكافأة اإلجمالية ألعضاء مجلس اإلدارة في اإليضاح رقم 22 من البيانات املالية. 

الئحة السلوك/مدونة األخالق: 

توجد لدى الشركة الئحة للسلوك/مدونة لألخالق تتضمن املعايير املتوقعة من كل موظف في الشركة. 

من املفترض أال يقوم املوظفون بإفشاء املعلومات عن الشركة سواء خالل أو بعد خدمتهم لدى أي شخص خارجي/جهات خارجية.    •
ال يجوز أن تقوم الشركة باإلفصاح عن معلومات تخص عمالء الشركة/املتعاملني معها ألي شخص أو جهات أخرى.    •

يقع على عاتق كل موظف في الشركة حماية أصول الشركة وممتلكاتها.    •
تقضي سياسة الشركة باتخاذ اإلجراء الالزم بشـأن شكاوي العمالء والنظر فيها فوراً وبكياسة.    •

ال يجوز ألي موظف قبول الرشوة أو أية هدية نيابة عن الشركة من أي شخص خارج العمل.    •

الهيكل التنظيمي
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االلتزام باألنظمة:

حرصت الشركة على االلتزام بكافة األنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة ولم تسجل أية مخالفة ألي من أحكام النظم املعمول بها في الشركة. ويعتبر رئيس الشئون 

املالية هو مسئول االلتزام باألنظمة لدى الشركة. باإلضافة إلى ذلك يوجد لدى الشركة دليل محدد لسياسة االلتزام باألنظمة يشمل كافة التفاصيل املتعلقة مبهام االلتزام 

باألنظمة. نورد فيما يلي بعض األسس واألمور األساسية التي يتضمنها دليل االلتزام باألنظمة: 

استقالل مهام وأعمال االلتزام باألنظمة.   •

مسئولية قسم االلتزام باألنظمة.  •

العالقة مع الدوائر األخرى.   •

العالقة مع التدقيق الداخلي.   •

التعاون مع اجلهات التنظيمية.   •

متابعة وتقدمي تقارير عن املهام واالختصاصات  •

سيقوم مسئول االلتزام باألنظمة بتقييم مخاطر اإللتزام باألنظمة املرتبطة بأنشطة الشركة ويساعد الرئيس التنفيذي في تأمني حسن إدارة مخاطر االلتزام باألنظمة التي 

تتعرض لها الشركة. ومجلس اإلدارة مسئول عن اإلشراف على إدارة مخاطر االلتزام باألنظمة في الشركة.  

تخصيص املهام في مجلس اإلدارة 

اللجنة التنفيذية للتعيينات واألجور جلنة التدقيق  اسم عضو مجلس اإلدارة  

رئيس اللجنة رئيس مجلس اإلدارة   الدكتور عصام عبداهلل فخرو 

نعم نائب الرئيس   السيد علي يوسف عبيدلي 

نعم عضو مجلس اإلدارة   السيد محمد إبراهيم كانو 

نعم  عضو مجلس اإلدارة  السيد جالل محمد جالل 

نعم  عضو مجلس اإلدارة  السيد فريد يوسف املؤيد 

نعم  عضو مجلس اإلدارة  السيد جهاد يوسف أمني 

رئيس اللجنة  عضو مجلس اإلدارة  السيد شوقي علي فخرو 



التقرير السنوي 182013

تقرير الحوكمة اإلدارية - )تـابـــع(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013

اللجنة التنفيذية للتعيينات واألجور:

قامت الشركة بتشكيل اللجنة التنفيذية للتعيينات واألجور ومنحت اللجنة صالحيات ومسئوليات محددة. تتكون اللجنة التنفيذية حالياً من ثالثة أعضاء ويرأسها الدكتور 

عصام عبداهلل فخرو.

مهام اللجنة التنفيذية: 

ضمان العمل وفقاً لعملية رسمية وشفافة لتعيينات مجلس اإلدارة.

دراسة ومراجعة التقارير التشغيلية للشركة والتطورات التنظيمية واإلستراتيجية. 

تقييم األداء االستثماري على ضوء املعايير املوضوعة من وقت آلخر من مجلس اإلدارة أو اللجنة. 

إقرار املصروفات الرأسمالية واملصروفات اإلدارية والعامة التي تتجاوز احلدود املقررة لإلدارة التنفيذية مبراعاة جدول السلطة والصالحيات.  

ينص ميثاق اللجنة التنفيذية للتعيينات واألجور على أنه على قيام رئيس اللجنة بالدعوة لعقد اجتماعاتها كلما وعندما تدعو الضرورة لذلك. يكون العدد الفعلي إلجتماعات 

اللجنة التنفيذية خالل العام خمسة اجتماعات. 

تواريخ االجتماعات 

2013/12/9  2013/10/10  2013/6/18  2013/3/28  2013/3/5 أعضاء مجلس اإلدارة 

نعم نعم  نعم  نعم  نعم  الدكتور عصام عبداهلل فخرو 

نعم نعم  نعم  نعم  نعم  السيد علي يوسف عبيدلي 

نعم نعم  نعم  نعم  ال  السيد محمد إبراهيم كانو 

جلنة التدقيق

تتكون اللجنة التنفيذية حالياً من أربعة أعضاء في مجلس اإلدارة ويرأسها السيد شوقي علي  فخرو. ومهام جلنة التدقيق هي كما يلي: 

دراسة والتوصية جمللس اإلدارة بشأن تعيني وإقالة أو فصل مدققي حسابات الشركة.   •

بحث السياسات احملاسبية الهامة واألمور اخلاصة بتقدمي التقارير للسنة املالية.    •

بحث املالحظات الهامة للمدققني الداخليني وردود اإلدارة عليها.    •

دراسة إدارة اخملاطر ومهام التدقيق الداخلي.    •

تأمني وجود السياسات املناسبة، اإلجراءات، األنظمة والضوابط والتوجيهات الداخلية للشركة.   •

ينص ميثاق جلنة التدقيق على أن يعقد ما ال يقل عن أربعة إجتماعات للجنة التدقيق في السنة.   •

وقد عقدت أربعة اجتماعات للجنة التدقيق خالل العام. نوضح في اجلدول التالي تشكيل اللجنة وحضور اجتماعاتها.    •

2013/10/30  2013/7/29  2013/5/7  2013/2/5 أعضاء مجلس اإلدارة  

نعم نعم  نعم  نعم  السيد شوقي علي  فخرو 

ال نعم  نعم  نعم  السيد فريد يوسف املؤيد  

نعم  ال   نعم  نعم  السيد جالل محمد جالل  

نعم نعم  نعم  نعم  السيد جهاد يوسف أمني 



19 التقرير السنوي 2013

تقرير الحوكمة اإلدارية - )تـابـــع(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013

تعارض املصالح: 

تنتهج الشركة سياسة تقضى بضرورة اإلفصاح عن تعارض املصالح. إذا كانت هناك معاملة تنطوي على تعارض في املصالح سوف ميتنع على عضو مجلس اإلدارة املعني 

االمتناع عن بحث والتصويت على القرار املطروح. وإذا علمت اإلدارة بوجود أي احتمال لتعارض املصالح لدى أي عضو في مجلس اإلدارة في معاملة معينة سيتم احلصول على 

موافقة مسبقة من أعضاء مجلس اإلدارة ممن ليست لديهم مصلحة قبل طرح املوضوع للبحث في االجتماع والتصويت عليه. 

معامالت األطراف ذات العالقة

يتم إجراء جميع معامالت األطراف ذات العالقة على أسس جتارية محضة ومبوافقة إدارة الشركة. ال ميكن ألي موظف، عضو في مجلس اإلدارة أو عضو في اإلدارة التنفيذية تداول 

األسهم باالستناد إلى معلومات جوهرية لم تعلن للجمهور. يرجى االطالع على اإليضاح رقم 28 في البيانات املالية ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعامالت األطراف ذات العالقة.  

الرقابة الداخلية: 

تطبق الشركة نظاماً محدداً للرقابة الداخلية. إن الرقابة الداخلية هي عملية تهدف إلى حتقيق أغراض املؤسسة بحيث تؤمن الفعالية والكفاءة التشغيلية لها إضافة إلى 

توفير تقارير مالية موثوقة وااللتزام بكافة األنظمة والقوانني واللوائح والسياسات املعمول بها. مت وضع إجراءات الرقابة الداخلية بطريقة تضمن أن تكون املعلومات املالية خالية 

من األخطاء وشبهة االحتيال وكذلك حماية واحملافظة على أصول الشركة. يتم تقييم عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية بصفة دورية من قبل اإلدارة وأعضاء جلنة التدقيق. 

مهام رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: 

يتولى رئيس مجلس اإلدارة املسئولية عن تنظيم أعمال الشركة أما الرئيس التنفيذي فهو مسئول عن مباشرة العمال واألنشطة اليومية للشركة ويتحمل املسئولية جتاه 

مجلس اإلدارة عن األداء املالي والتشغيلي للشركة. بينما تعهد مهام مراقبة الشركة جمللس اإلدارة فإن إدارة أنشطة الشركة مخولة للرئيس التنفيذي للشركة. وتعتبر مهام 

ومسئوليات رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي محددة بوضوح كامل. يقوم السيد علي يوسف عبيدلي مبهام ومسئوليات نائب الرئيس. 

برامج التعاقب الوظيفي 

توجد لدى الشركة برامج مقررة للتعاقب الوظيفي لكل من الرئيس التنفيذي، رئيس الشئون املالية، رئيس العمليات- املطاعم، رئيس العمليات - السينما، رئيس الشئون االدارية 

ومت إقرار هذه البرامج من قبل مجلس اإلدارة لتمكني الشركة من احملافظة على تفوقها التشغيلي دون التأثر بالغياب القصير أو الطويل األجل للمسئولني التنفيذيني في الشركة.  

سياسات التداول لألشخاص الرئيسيني

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص الرئيسيني مبراعاة أنظمة محددة تتعلق بسياسات التداول لألشخاص الرئيسيني ويتعني عليهم االفصاح عن تفاصيل خاصة بحصصهم 

اململوكة في الشركة. وتخول ملسئول االلتزام باألنظمة مسئولية مراعاة أحدث اللوائح والنظم املقررة للتداول اخلاصة باألشخاص الرئيسيني لدى بورصة البحرين. ومت خالل العام 

مراجعة وحتديث جميع اإلجراءات واملستندات املتعلقة بهذا املوضوع.  
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تقييم األداء

قام أعضاء مجلس اإلدارة بعملية تقييم ذاتي لعضويتهم في اجمللس ولعضويتهم في كل جلنة من اللجان التابعة للمجلس. كما متت عمليات التقييم من مجلس اإلدارة لكل 

عضو في اجمللس وفي كل جلنة من اللجان اخملتصة وذلك للسنة املالية 2013. وقام رئيس مجلس اإلدارة وكل جلنة من اللجان بتقييم ذاتي بغية حتسني فعالية وكفاءة مجلس 

اإلدارة واللجان املنبثقة عنه.

كما مت تقييم ذاتي للرئيس التنفيذي للسنة املالية 2013 من أجل حتسني مساهمته في خدمة الشركة. 

امليثاق املشترك للجنة التنفيذية للتعيينات واألجور

مت في عام 2013 دمج ميثاق اللجنة التنفيذية وجلنة التعيينات واألجور ضمن ميثاق واحد للجنة التنفيذية للتعيينات واألجور.  

سياسة اإلبالغ عن اخملالفات

تقضى سياسة الشركة بضرورة احملافظة على السلوك األخالقي في مجاالت وأنشطة الشركة. وتوجد لدى الشركة سياسة لالبالغ عن اخملالفات ميكن مبوجبها للموظفني 

اإلبالغ عن أية مخالفة لألنظمة، اللوائح أو أية أحكام للقانون أو أي سلوك غير أخالقي جتاه رئيسهم املباشر أو جتاه أي شخص آخر حسب ما تقرره الشركة في هذا اخلصوص. 

وسوف حتافظ الشركة على سرية أي بالغ في هذا اخلصوص وال يتم إخضاعه ألية ممارسات متييزية. 

إقرارات الرئيس التنفيذي ورئيس الشئون املالية

أقر الرئيس التنفيذي واملسئول املالي األول للشركة بأن احلسابات املرحلية والنهائية للشركة تقدم صورة صحيحة وعادلة لوضع وشئون الشركة وال تتضمن أية أخطاء جوهرية 

في عرضها. وقد مت تقدمي هذه اإلقرارات إلى كل من جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة في السنة املالية 2013.  

وسائل االتصال مع املساهمني واملستثمرين

اتخذت الشركة اإلجراءات الالزمة لتحديث وجتديد موقع الشركة على اإلنترنت وتقدمي معلومات كافية عن الشركة جلميع املساهمني فيها.   •

قامت الشركة بتعيني فخرو كارفي لالستشارات بصفة مسجل ووكيل لتحويالت األسهم ويوصى مجلس إدارة الشركة إعادة تعيينهم للسنة املالية 2014.    •

تقوم الشركة بنشر النتائج املالية لكل فترة ربع سنوية وللسنة املالية بكاملها في الصحف الصادرة باللغتني العربية واالجنليزية وكذلك من خالل موقع بورصة البحرين   •

على اإلنترنت.

ميكن للمساهمني االطالع بسهولة على جميع املعلومات املالية وميكن لهم احلصول على سندات الوكالة والنماذج األخرى ذات العالقة من الشركة.     •

كما تقوم الشركة باالتصال مبوظفيها من خالل وسائل االتصال الداخلية.   •

يعتبر املسئول املالي األول جهة االتصال مع وزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين ومصرف البحرين املركزي.   •

تقرير الحوكمة اإلدارية - )تـابـــع(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013
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تلتزم شركة البحرين للسينما حالياً مبراعاة جميع بنود ونصوص الالئحة باستثناء ما يلي:  

تنص املادة 1-3-6 على أنه ال يجوز ألي عضو في مجلس إدارة الشركة أن يشغل منصب عضوية أكثر من ثالثة مجالس إدارات لشركات مساهمة عامة في البحرين بشرط   •

مراعاة عدم وجود تعارض في املصالح وعلى أال يقترح مجلس اإلدارة انتخاب أو إعادة انتخاب هذا العضو في اجمللس. فيشغل السيد جهاد يوسف أمني، عضو مجلس إدارة 

الشركة العضوية في أكثر من ثالث مجالس إدارات شركات بحرينية مساهمة عامة وال يؤثر شغله لعضوية مجالس اإلدارات هذه على احملافظة على مصالح الشركة 

كما أن هذا ال يؤثر على كفاءة وفعالية مجلس إدارة الشركة حيث أن العضو املذكور يكرس كل طاقته واهتمامه ملسئولياته كعضو في مجلس إدارة الشركة وال يوجد 

أدنى تعارض في املصالح فيما بني عضويته في مجالس إدارات الشركات األخرى وعضويته في مجلس إدارة الشركة. 

مبوجب نص املادة 1-4-6 فإن رئيس مجلس اإلدارة ينبغي أن يكون عضو مجلس إدارة مستقل. إن الدكتور عصام عبداهلل فخرو ال يعامل كعضو مجلس إدارة مستقل بالنظر   •

إلى املعامالت التجارية للشركة مع مؤسسات جتارية يشغل فيها الدكتور عصام عبداهلل فخرو منصب عضو مجلس اإلدارة. مع هذا فإن هذا الوضع ال يؤثر على املستويات 

العالية للحوكمة اإلدارية في الشركة حيث أن )أ( جترى املعامالت التجارية في هذا اخلصوص على أسس جتارية محضة، )ب( وجود نظام كفء إلدارة تعارض املصالح في 

قرارات مجلس اإلدارة و)ج( عدم مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة من أصحاب املصلحة في بحث األمور التي تكون لهم فيها مصالح.  

ستقوم الشركة بتحديث موقعها على اإلنترنت بحيث يتضمن توجيهات احلوكمة اإلدارة للشركة، النتائج املالية آلخر خمس سنوات مالية والوثائق الضرورية األخرى في   •

املوقع. سوف تنشر الئحة السلوك في "القسم اخلاص باحلوكمة اإلدارية" في موقع الشركة على اإلنترنت.  

ميكن احلصول على التفاصيل اخلاصة بكبار املدراء وحصص مساهمة كبار املدراء من املركز الرئيسي للشركة عن طريق تقدمي طلب لهذا الغرض.   

تقرير الحوكمة اإلدارية - )تـابـــع(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013
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تقرير حول البيانات املالية املوحدة

لقــد قمنـا بفحص البيانات املالية املوحدة املـرفقة لشــركة البحرين للسينمـا ش.م.ب )“الشركة”( والشركة التابعة لها )والتي تعرف “باجملموعة”( والتي تتكون من بيان املركز املالي املوحد كما فــي 

31 ديسمبــر 2013، وبيان األرباح أو اخلسائر املوحد، وبيان الدخل الشامل اآلخر املوحد، والبيان املوحد للتغيرات في حقوق املساهمني، والبيان املوحد للتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، 

وملخص ألهم السياسات احملاسبية املتبعة واإليضاحات حول البيانات املالية.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة

إن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية تكون من مسئولية مجلس إدارة الشركة.  وتتضمن هذه املسئولية االحتفاظ بنظم للرقابة الداخلية 

التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وخالية من األخطاء اجلوهرية سواًء الناجتة عن االحتيال أو اخلطأ.

مسئولية مراقب احلسابات

وتنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية املوحدة بناءاً على أعمال التدقيق التي قمنا بتنفيذها.  لقد متت أعمال فحصنا وفقاً ملعايير التدقيق الدولية.  وتتطلب هذه املعايير منا 

االلتزام باألخالقيات املهنية ذات العالقة، وأن نقوم بتخطيط وإجناز أعمال التدقيق للحصول على درجة مقبولة من القناعة بأن البيانات املالية املوحدة خالية من األخطاء اجلوهرية.  

وتتطلب أعمال التدقيق القيام بإجراءات تدقيق معينة للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات املالية.  وتعتمد إجراءات التدقيق اخملتارة على تقديراتنا املهنية، مبا 

في ذلك تقييمنا خملاطر األخطاء املادية املوجودة في البيانات املالية، سواء الناجتة عن االحتيال أو اخلطأ.  وحني القيام بتقييم مثل تلك اخملاطر يكون على عاتقنا األخذ بعني االعتبار نظم الرقابة الداخلية 

املناسبة لتمكني الشركة من إعداد البيانات املالية وعرضها بصورة عادلة، ذلك ألجل تصميم إجراءات التدقيق املالئمة في مثل تلك الظروف، وليس بغرض إبداء الرأي املهني حول فاعلية نظم الرقابة 

الداخلية للشركة.  كما تتضمن أعمال التدقيق القيام بتقييم للسياسات احملاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات احملاسبية التي جتريها اإلدارة، وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املالية املوحدة.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها توفر لنا أساساً مقبوالً لتمكيننا من إبداء رأينا.

الـــرأي 

برأينــا، أن البيانــات املاليـة املوحدة تظهـــر بصورة عادلة، من كافــة النواحــــي املاديـــــة، املركــز املالـــي املوحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2013، وأدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية 

املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

عالوة على ذلك، وطبقا ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، نفيد:

بأننا قـد حصلنا على جميع املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض الفحص؛   )1(

املالية  البيانات  هذه  وأن  منتظمة،  محاسبية  بسجالت  باالحتفاظ  الشركة  قامت  كما  عليها،  املتعارف  لإلجراءات  وفقاً  اخملزون  بجرد  قامت  قـد  الشركة  أن   )2( 

املوحدة متفقة معها؛ و  

أن املعلومات املالية املبينة بتقرير مجلس إدارة الشركة متفقة مع الدفاتر احملاسبية للشركة.  )3(

باإلضافــة إلــى ذلك، لــم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشــركة قد خالفت أي من األحكام ذات العالقة من قانــون الشــــركات التجاريــة البحرينــي الصادر باملرســوم بقانون رقم )21( 

لسنة 2001، أو أحكام عقــد التأسيـــس أو النظام األسـاســي للشــــركة بصـــورة قــد يكـون لهـــا تأثيــر مادي علــى أعمال الشـــركة أو مـركــزها املالـــي املوحد كمــا فــي 31 ديسمبر 

.2013

املنامة - مملكة البحرين

25 فبراير 2014

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في
شركة البحرين للسينما ش.م.ب 
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بيان المركز المالي الموحد  
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما في 31 ديسمبر 2013 

2012  2013 إيضاحات   

املوجـودات    

املوجودات غير املتداولة    

12.413.988  12.096.033  6 ممتلكات وآالت ومعدات 

-  328.466  7 استثمار عقاري 

1.753.061  2.032.339  8 استثمار في مشاريع مشتركة 

14.140.713  13.991.577  9 استثمارات متوفرة للبيع 

28.307.762  28.448.415   

املوجودات املتداولة    

230.033  252.519  10 اخملزون 

2.725.904  2.671.335  11 ذمم جتارية مدينة وأخرى 

4.301.353  4.829.324  12 موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة 

-  4.608.783 13)أ(  ودائع ثابتة قصيرة األجل 

1.119.007  786.320 13)ب(  النقدية وشبه النقدية 

8.376.297  13.148.281   

36.684.059  41.596.696 مجموع املوجودات  

حقوق امللكية واملطلوبات    

رأس املال واالحتياطيات    

5.508.230  5.508.230  14 رأس املال  

4.743.573  4.743.573  )i(15 عالوة إصدار أسهم  

)1.587.005(  )1.292.646(  )ii(15 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات  

4.557.442  4.557.442  )iii(15 احتياطي إعادة تقييم 

2.754.115  2.754.115  )iv(15 احتياطي قانوني 

700.000  700.000  )v(15 احتياطي أعمال خيرية 

17.136.768  20.515.734  )vi(15 أرباح مستبقاة 

-  )17.428(  14 ناقصاً: أسهم خزينة  

33.813.123  37.469.020   

املطلوبات املتداولة

2.870.936  4.127.676  16 ذمم جتارية دائنة وأخرى 

36.684.059  41.596.696 مجموع حقوق امللكية واملطلوبات  

إن البيانات املالية املوحدة واملبينة على الصفحات من 23 إلى 58 مت اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 25 فبراير 2014 ومت التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:

علي يوسف عبيدلي د. عصام عبداهلل فخرو  

نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة  
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2012  2013 إيضاحات   

12.741.273  17.310.374 إيرادات العمليات  

)8.563.031(  )11.530.706(  22 تكاليف العمليات 

4.178.242  5.779.668 إجمالي ربح العمليات  

املصاريــف

)1.775.451(  )2.511.109(  22 مصاريف عمومية وإدارية 

)36.133(  )42.476( تكاليف التمويل  

)1.811.584(  )2.553.585(   

2.366.658  3.226.083 ربح العمليات للسنة قبل حصة ربح االستثمار وإيرادات أخرى  

915.188  1.351.085  8 صافي حصة ربح االستثمار في مشاريع مشتركة 

1.755.334  2.525.752  18 إيرادات االستثمار 

270.855  288.817  19 إيرادات أخرى 

)870.523(  )909.750(  9 خسائر االنخفاض في االستثمارات املتوفرة للبيع 

خسائر القيمة العادلة غير احملققة للموجودات املالية بالقيمة 

-  )184.580(  12      العادلة محددة بالربح أو اخلسارة 

4.437.512  6.297.407 صافي ربح السنة   

81 فلس 115 فلس   20 العائد على السهم 

بيان االرباح والخسائر الموحد 
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 
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2012  2013 إيضاحات   

4.437.512  6.297.407 صافي ربح السنة  

الدخل الشامل اآلخر / )اخلسائر(

البنود التي من املمكن إعادة تبويبها ضمن األرباح أو اخلسائر

)511.429(  )491.631(  )ii(15 خسائر غير محققة في القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع 

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة لبيع االستثمارات

14.096  337.123  )ii(15      املتوفرة للبيع 

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة لالنخفاض في

256.373  448.867  )ii(15      االستثمارات املتوفرة للبيع 

)240.960(  294.359 الدخل/)اخلسائر( الشاملة األخرى للسنة  

4.196.552  6.591.766 مجموع الدخل الشامل للسنة  

بيان الدخل الشامل 
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 
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32.370.686  15.638.658  700.000  2.568.828  4.557.442  )1.346.045(  4.743.573  -  5.508.230 في 31 ديسمبر 2011   

)2.754.115(  )2.754.115(  -  -  -  -  -  -  - أرباح األسهم عن سنة 2011  

4.196.552  4.437.512  -  -  -  )240.960(  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة  

-  )185.287(  -  185.287  -  -  -  -  -  )iv(15 احملول إلى االحتياطي القانوني 

33.813.123  17.136.768  700.000  2.754.115  4.557.442  )1.587.005(  4.743.573  -  5.508.230 في 31 ديسمبر 2012   

)17.428(  -  -  -  -  -  -  )17.428(  - حتويل أسهم خزينة  

)164.326(  )164.326(  -  -  -  -  -  -  - شراء أسهم خزينة بعالوة  

)2.754.115(  )2.754.115(  -  -  -  -  -  -  -  14 أرباح األسهم عن سنة 2012 

6.591.766  6.297.407  -  -  -  294.359  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة  

37.469.020  20.515.734  700.000  2.754.115  4.557.442  )1.292.646(  4.743.573  )17.428(  5.508.230 في 31 ديسمبر 2013  

البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 

رأس املــــال إيضاحات 

عالوة

إصدار أسهم

احتياطي

احتياطي إعادة تقييم

عـــام 

أرباح مستبقاة 

احتياطي 

القيمة العادلة 

احتياطي لإلستثمارات

قانوني 

احتياطي 

أعمال خيرية

اجملمـــوع
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2012  2013 إيضاحات   

أنشطــة العمليــات    

4.437.512  6.297.407 صافي أرباح السنة  

التسويات:

732.362  979.941  6 االستهالك  

)915.188(  )1.351.084(  8 حصة الربح من استثمارات الشركة في املشاريع املشتركة 

 870.523  909.750  9 خسائر االنخفاض في االستثمارات املتوفرة للبيع 

خسائر القيمة العادلة غير احملققة للموجودات املالية بالقيمة 

 -  184.580  12           العادلة محددة بالربح أو اخلسارة 

)557.802(  )507.930(  18 إيرادات أرباح األسهم  

)252.105(  )308.721(  18 دخل الفوائد من تداول السندات 

)59.178(  )34.362(  19 أرباح من الودائع البنكية 

مكاسب محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة  

 )125.914(  )22.098(  18      بالربح أو اخلسارة 

)739.537(  )1.687.003(  18 مكاسب محققة من بيع استثمارات متوفرة للبيع 

 )79.976(  -  18 أرباح استبعاد حصة استثمار الشركة في مشروع مشترك 

)599(  8.399  19 خسائر/)أرباح( بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

-  31.952     مشروعات رأسمالية قيد التنفيذ مت شطبها خالل السنة  

36.133  42.476 تكاليف التمويل  

التغييرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

9.990  )22.486( اخملزون  

)383.851(  54.569 ذمم جتارية مدينة وأخرى  

629.485  1.256.740 ذمم جتارية دائنة وأخرى  

4.106.065  5.832.130 صافي التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة العمليات  

األنشطة االستثمارية

)1.500.479(  )1.037.147(  6 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

35.185  6.374 احملصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات  

109.942  - استبعاد استثمار في مشروعات مشتركة  

)9.323.943(  )15.237.672(  9 شراء استثمارات متوفرة للبيع 

8.439.560  16.435.823 احملصل من بيع استثمارات متوفرة للبيع  

)14.672.395(  )3.330.622(  12 شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة 

احملصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة

10.496.956  2.662.756      بالربح أو اخلسارة  

-  )4.608.783( استثمار ودائع ثابتة قصيرة األجل  

252.105  308.721  18 دخل الفوائد من تداول السندات 

59.178  34.362  19 أرباح مستلمة من الودائع البنكية 

589.916  1.071.806  8 أرباح أسهم مستلمة من مشاريع مشتركة 

557.802  507.930  18 أرباح أسهم مستلمة  

)4.956.173(  )3.186.452( صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية  

األنشطة التمويلية

-  )181.774(  14 شراء أسهم خزينة 

)36.133(  )42.476( تكاليف متويل مدفوعة  

)2.754.115(  )2.754.115(  22 أرباح أسهم مدفوعة 

)2.790.248(  )2.978.365( صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية  

)4.144.566(  )332.687( صافي النقص في النقدية وشبه النقدية  

5.263.573  1.119.007 النقدية وشبه النقدية كما في بداية السنة  

1.119.007  786.320 13)ب(  النقدية وشبه النقدية كما في نهاية السنة 

البيان الموحد للتدفقات النقدية 
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 
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نشاط الشركة ونظامها األساسي  )1

شركة البحرين للسينما ش.م.ب )»الشركة«( والشركة التابعة لها )»اجملموعة«( وهي شركة مساهمة بحرينية عامة.  تأسست مبوجب املرسوم األميري الصادر بتاريخ 30 

نوفمبر 1967.  والشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومتارس أنشطتها مبوجب السجل التجاري رقم 1192 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 1968.

تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في عرض األفالم وبيع وتأجير أشرطة الفيديو وأشرطة الكاسيت واألقراص املدمجة والدعاية واإلعالن، باإلضافة إلى تشغيل 

املطاعم وتقدمي اخلدمات املتعلقة بالتسلية والترفيه.

إن املكتب الرئيسي للشركة مسجل في مملكة البحرين.

هيكلة اجملموعة  )2

إن هيكلة اجملموعة موضحة كما يلي:

الشركات التابعة

نسبة امللكية نسبة امللكية  بلـد   اســم 

الفعلية لعام 2012  الفعلية لعام 2013  األنشطة الرئيسية  التأسيس  الشركة التابعة 

٪100  ٪100 إدارة وتأجير العقارات  مملكة البحرين  أرادوس إلدارة املمتلكات ذ.م.م* 

*   إن نسبة 2٪ من األسهم اململوكة مسجلة حتت أسماء أطراف ذوي عالقة، ويحتفظ بها لصالح ومصلحة اجملموعة.

مت استخراج البيانات املالية املتمثلة في مجموعة املوجدات وصافي الربح/)اخلسارة( للسنة وللشركة التابعة من البيانات املالية غير املدققة كما في السنة املنتهية في 

31 ديسمبر 2013.

املشاريع املشتركة

نسبة امللكية نسبة امللكية  بلـد   اسم 

الفعلية لعام  2012 األنشطة الرئيسية  الفعلية لعام  2013  التأسيس  املشروع املشترك 

٪31  ٪31 عرض األفالم السينمائية  مملكة البحرين  مجمع سينما سار 

٪10  ٪ 10 تقدمي اخلدمات اللوجستية  مملكة البحرين  الشركة اللوجستية ش.م.ب )مقفلة( 

٪23  ٪23 عرض األفالم السينمائية  دولة قطر  قطر والبحرين الدولية للسينما ذ.م.م 

إن اجملموعة تعتبر طرفاً في ترتيبات مشتركة للمشاريع الواردة أعاله حيث أن هذه الترتيبات متنح حق السيطرة املشتركة على العمليات واتخاذ القرارات.

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 

أســــاس اإلعــــداد  )3

بيان االلتزام

لقد مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املعلنة من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن اللجنة اخملتصة 

بتفسير التقارير املالية باإلضافة إلى متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني رقم 21 لسنة 2001.  

أساس التوحيد

تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للشركة األم وشركتها التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال حق السيطرة عليها بشكل فعال إلى أن يحني التاريخ الذي تتوقف 

فيه السيطرة الفعلية على الشركة التابعة، وتتحقق السيطرة الفعلية عندما يكون لدى الشركة األم القدرة على التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للشركة 

التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها.  جميع احلسابات، العمليات واألرباح / اخلسائر غير احملققة واملشتركة يتم إلغاؤها عند توحيد البيانات املالية املوحدة.  

أساس العرض

لقد مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقاً للسياسات احملاسبية املبينة أدناه، حيث أن هذه السياسات يتم تطبيقها على أساس منتظم ومتماثل لكل السنوات 

املعروضة إال إذا ذكر خالف ذلك.  لقد مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ االستمرارية، فيما عدا االستثمارات املتوفرة للبيع 

واملوجودات املالية بالقيمة العادلة احملددة بالربح أو اخلسارة واالستثمار العقاري وإعادة تقييم األراضي اململوكة والتي يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة السوقية كما في 

تاريخ بيان املركز املالي املوحد.

إن إعداد البيانات املاليـة املوحدة وفقـاً للمعاييـر الدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب استخــدام تقديـرات محاسبية معينة ومحـددة.  كما يتطلب أيضاً من اإلدارة 

استخدام تقديراتها اخلاصة فيما يتعلق بتطبيقاتها للسياسات احملاسبية للمجموعة.

التحسينات / التعديالت للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  )2013/2011(

حتتوي التحسينات / التعديالت للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية والصادرة في 2013/2011 على عددٍ من التعديالت والتي يعتبرها مجلس املعايير احملاسبية الدولية 

غير مستعجلة ولكن ضرورية.  تشتمل على التحسينات للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية تعديالت ينتج عنها تغييرات في العرض احملاسبي، والهدف من االعتراف 

أو القياس، وكذلك في املصطلحات أو تعديالت حتريرية متعلقة مبعايير دولية إلعداد تقارير مالية فردية.  إن هذه التعديالت سارية التطبيق على بيانات الشركة السنوية 

املدققة ابتداءاً من 1 يناير 2014 وما بعده ويسمح بتطبيقها املبكر من قبل الشركة.  ال يتوقع وجود تغييرات جوهرية على السياسات احملاسبية نتيجة لهذه التعديالت.
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أساس اإلعداد - تابع  )3

املعايير والتعديالت والتفسيرات التي بدأ سريان تطبيقها وقامت الشركة بتطبيقها في عام 2013

إن املعايير اجلديدة التالية والتعديالت على املعايير والتفسيرات إلصدار املعايير يجب تطبيقها في الفترات احملاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013، وقد مت تطبيقها عند 

إعداد هذه البيانات املالية:

املعيار احملاسبي الدولي رقم )1( »عرض البيانات املالية«  )1

إن التغير الرئيسي يتطلب أن تقوم الشركات بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر وفقاً لطبيعتها ويتطلب أيضاً أن يتم عرض وتصنيف هذه البنود إلى فئتني:

–   تلك البنود التي ميكن أن يتم إعادة تسجيلها الحقاً في بيان الدخل الشامل )تعديالت إعادة التصنيف(؛ و

–   تلك البنود التي لن يتم إعادة تسجيلها.

باإلضافة إلى ذلك، فقد مت تغيير عنوان بيان الدخل الشامل حيث سيتم اإلشارة إليه بـ »بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر«.  أيضاً فإن املعيار احملاسبي 

الدولي رقم )1( يسمح باستخدام نفس العنوان السابق وهو »بيان الدخل الشامل«.

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )11( »الترتيبات املشتركة«   )2

لقد ألغى املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )11( معيار احملاسبة الدولي رقم )13( حتت اسم »احلصص في املشاريع املشتركة« باإلضافة إلى التفسير رقم )13( 

الصادر عن اللجنة اخملتصة بتفسير التقارير املالية واملتعلق بالكيانات اخلاضعة للرقابة املشتركة في املساهمات غير النقدية من قبل أصحاب املشاريع، حيث يتطلب 

املعيار بأن تصنف الترتيبات املشتركة على أنها إما:

–   عمليات مشتركة: عندما يكون لألطراف في الرقابة املشتركة حقوق في املوجودات وااللتزام باملطلوبات؛ و

–   مشاريع مشتركة: عندما يكون لألطراف في الرقابة املشتركة حقوق في صافي املوجودات للشركة املستثمر فيها. 

وعلى العموم، سوف تعامل الترتيبات املشتركة التي تتم هيكلتها من خالل كيان منفصل على أنها مشاريع مشتركة، إال إذا كان من حيث الترتيبات التعاقدية أو 

وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن األطراف لديهم حقوق في املوجودات والتزام باملطلوبات في هذا الترتيب على خالف احلقوق في صافي املوجودات.

يتم احتساب املشاريع املشتركة باستخدام طريقة حقوق امللكية )غير مسموح باستخدام طريقة التوحيد النسبي من خالل املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم 11(.

إن األطراف في األعمال املشتركة يتم احتساب حصصهم في املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات وفقاً للحقوق وااللتزامات املتفق عليها.

إن تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ليس له تأثير على الترتيبات املشتركة لدى اجملموعة وذلك ألنه:

)1(   لم ينتج عن التعريف اجلديد للرقابة املشتركة أي تغيير في االعتراف وعدم االعتراف بترتيبات اجملموعة مع األطراف األخرى.

)2(   الترتيبات املشتركة للمجموعة قد مت تصنيفها مسبقاً على أنها كيانات خاضعة للسيطرة املشتركة مبوجب معيار احملاسبة الدولي رقم )13(:

–  لم يتم تصنيفها على أنها عمليات مشتركة حتت املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 11؛ و

–  احملتسبة سابقاً باستخدام طريقة حقوق امللكية )بدالً من التوحيد النسبي(.

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  - تابع
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املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )13( »قياس القيمة العادلة«   )3

إن املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )13( يحدد اإلطار لقياس القيمة العادلة واإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بقياس القيمة العادلة وذلك عندما يكون قياس القيمة 

العادلة واإلفصاح عنها مطلوباً من قبل معيار آخر من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.

نتيجة لذلك فإن التوجيهات واملتطلبات املتعلقة بقياس القيمة العادلة والتي كانت سابقاً محددة في معايير أخرى من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية قد مت نقلها 

إلى معيار رقم )13( »قياس القيمة العادلة«.  كما أن معيار قياس القيمة العادلة يعتزم توضيح هدف القياس وموائمة متطلبات اإلفصاح وحتسني االتساق في تطبيق قياس 

القيمة العادلة.

إن تطبيق املعيار اجلديد لقياس القيمة العادلة ال يؤثر جوهرياً على قياس القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات الشركة مع التغيرات التي تقتصر على العرض واإلفصاح 

وبالتالي فإنه ليس له تأثير على املركز املالي وأداء الشركة.  باإلضافة إلى ذلك، فإن معيار قياس القيمة العادلة سيتم تطبيقه بأثر حالي وبالتالي لم يتم عرض اإلفصاحات 

ألرقام املقارنة.

ملزيد من التفاصيل ذات الصلة بقياس القيمة العادلة وللتقديرات احملاسبية الهامة واألحكام وكذلك املراجع، يرجى الرجوع إلى إيضاحي رقمي 5 و29.

املعايير والتعديالت والتفسيرات التي مت إصدارها وبدأ سريان تطبيقها في عام 2013، إال أنها ال تنطبق على أنشطة الشركة

إن املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية التالية الصادرة / املعدلة كما في 1 يناير 2013 أو في الفترات الالحقة، 

إال أنها ال تنطبق على أنشطة اجملموعة:

املفعل في الفترات احملاسبية التي تبدأ في أو بعد العنـــــوان  املعيار أو التفسير 

1 يناير 2013 منافع املوظفني  املعيار احملاسبي الدولي رقم )19( 

1 يناير 2013 البيانات املالية املنفصلة  املعيار احملاسبي الدولي رقم )27( 

1 يناير 2013 التقارير املالية املرحلية  املعيار احملاسبي الدولي رقم )34( 

1 يناير 2013 التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )1( 

تفسير رقم )20( الصادر عن 

1 يناير 2013 تكاليف التجريد والكشط في مرحلة اإلنتاج ملنجم سطحي  جلنة تفسيــرات التقاريــر املالية الدوليــة 

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  - تابع
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املعايير والتعديالت والتفسيرات التي مت إصدارها ولم يبدأ سريان تطبيقها في 2013

إن املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية التالية الصادرة / املعدلة كما في 1 يناير 2013 أو في الفترات الالحقة، 

لم تخضع للتطبيق املبكر من قبل إدارة اجملموعة.  كما تعتزم إدارة اجملموعة تطبيق هذه املعايير والتعديالت اعتباراً من تاريخ بدء التفعيل املبني أدناه:

املفعل في الفترات احملاسبية التي تبدأ 

في أو بعد

1 يوليو 2014

1 يوليو 2014

1 يناير 2014

1 يناير 2014

1 يوليو 2014

1 يوليو 2014

1 يوليو 2014

1 يوليو 2014

1 يوليو 2014

1 يناير 2015

1 يوليو 2014

1 يناير 2015

1 يناير 2014

املعيار أو التفسير

املعيار احملاسبي الدولي رقم )16(

املعيار احملاسبي الدولي رقم )24(

املعيار احملاسبي الدولي رقم )32(

املعيار احملاسبي الدولي رقم )36(

املعيار احملاسبي الدولي رقم )38(

املعيار احملاسبي الدولي رقم )40(

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )1(

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )2(

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )3(

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )7( 

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )8( 

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(

التقاريــر  تفسير رقم )21( الصادر عن جلنة تفسيــرات 

املالية الدوليــة

العنـــــوان

املمتلكات، اآلالت واملعدات

اإلفصاحات عن األطراف ذات عالقة

األدوات املالية: »العرض«

االنخفاض في قيمة األصول

األصول غير امللموسة

العقارات االستثمارية

التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

املدفوعات املبنية على أسهم

اندماج األعمال

األدوات املالية: »اإلفصاحات«

قطاعات التشغيلية

األدوات املالية - التبويب والقياس

الضرائب

ســوف لن يكــون هناك أي تأثير في كــل مـــن السياســـات احملاسبية والنتائـــج التشغيلية للمجموعة للسنـــة املنتهية فــي 31 ديسمبر 2013 في حال قامت 

اجملموعة بالتطبيق املبكر للمعايير املطبقة على اجملموعة واملدرجة أعاله.  فيما عدا تأثير تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( على تصنيف وقياس بعض 

املوجودات واملطلوبات املالية. 

لم تقم الشركة بالتطبيق املبكر ألي من املعايير أو التعديالت اجلديدة في عام 2013. 

أهم السياسات احملاسبية  )4

فيما يلي ملخصاً ألهم السياسات احملاسبية املتبعة في إعداد البيانات املالية املوحدة.

ممتلكات، آالت ومعدات

تظهر املمتلكات واآلالت واملعدات بقيمة التكلفة التاريخية بعد طرح مخصص االستهالك املتراكم، فيما عدا األراضي اململوكة والتي يتم إظهارها بالقيمة العادلة والتي 

قيمت من قبل مثمن عقارات محايد.  وتتضمن التكلفة جميع النفقات التي مت إنفاقها على املوجودات بصورة مباشرة لوضعها في احلالة التشغيلية التي متكنها من حتقيق 

الغرض الذي مت شراؤها من أجله.  ويتم حتويل الزيادة في القيمة الدفترية الناجتة عن إعادة تقييم األراضي اململوكة إلى بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد.  إن االنخفاض الذي 

يعادل الزيادة في السنوات السابقة لنفس األصل فإنه يحتسب في احتياطي إعادة التقييم، أما سائر االنخفاضات األخرى فإنها حتتسب في بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد.  

وفي حالة استبعاد أصول معاد تقييمها، فإن احتياطي التقييم لتلك املوجودات يحول مباشرة إلى األرباح املستبقاة.

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  - تابع
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ويتم احتساب اخملصص الالزم الستهالك تكلفة املمتلكات واآلالت واملعدات بطريقة القسط الثابت للوصول إلى القيمة املتبقية املتوقعة لها لتغطية عمرها اإلنتاجي 

املتوقع كالتالي:

20 سنة مباني على أراضي مملوكة 

20 سنة أو مدة عقد اإليجار أيهما أقل مباني على أراضي مستأجرة / حتسينات مباني مستأجرة 

3- 15 سنة جتهيزات وأثاث ومعدات مكتبية  

5 سنوات سيــــــارات 

ال يحتسب استهالك على األراضي اململوكة حيث تعتبر األراضي ذات عمر إنتاجي غير متناهي.

تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في النفقات التي تتكبدها اجملموعة في سبيل تشييد التجهيزات التجارية اجلديدة والتي يتم رسملتها واحتساب االستهالك عليها 

حني بدء التشغيل التجاري الفعلي لها.

أرباح وخسائر بيع املمتلكات واآلالت واملعدات يتم حتديدها على أساس القيمة الدفترية والتي يتم أخذها في االعتبار حني احتساب صافي الربح.  

يتم احتساب مصاريف الصيانة والتجديدات ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املوحد حني تكبدها. 

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واآلالت واملعدات للتأكد من عدم انخفاض قيمتها على أساس ربع سنوي.  وعندما يشير أي حدث أو تغير في الظروف احمليطة بتلك 

املوجودات إلى أن قيمتها الدفترية قد ال يكون من املمكن حتقيقها أو في حالة وجود أية مؤشرات تفيد بأن القيمة الدفترية للموجودات املعنية تتجاوز قيمتها املقدرة املمكن 

حتقيقها فحينئٍذ يتم وبصورة فورية تخفيض القيمة الدفترية لألصل املعني ملستوى قيمته املمكن حتقيقها.

استثمارات عقارية

تتكون االستثمارات العقارية بشكل أساسي من بناية مملوكة محتفظ بها لغرض حتقيق مكاسب رأسمالية طويلة املدى أو احلصول على عوائد إيجارية من تأجيرها.

يتم تصنيف االستثمارات العقارية كاستثمارات طويلة األمد.  وهذه االستثمارات يتم احتسابها في بادئ األمر بسعر التكلفة مبا في ذلك التكاليف املصاحبة والالزمة إلجناز 

معامالت شرائها. بعد االحتساب املبدئي للعقارات االستثمارية يتم إعادة تقييمها واحتسابها بقيمتها العادلة التي متثل قيمتها في السوق املفتوح واحملددة سنوياً من 

قبل مثمن عقاري خارجي مستقل، أما املكاسب أو اخلسائر غير احملققة والناجمة عن ذلك التقييم فيتم إدراجها في بيان األرباح أو اخلسائر للسنة التي يتم فيها التقييم.  

والقيمة العادلة متثل املبلغ الذي يتم مبوجبه تبادل األصول املعنية ضمن الظروف التجارية االعتيادية بني األطراف ذوي الدراية واملعرفة بظروف وطبيعة تلك األصول موضوع 

التبادل في األسواق املعنية.

وبعد ذلك يتم احتساب جميع النفقات األخرى الالحقة، ويتم إضافة النفقات الالحقة املتعلقة باالستثمارات العقارية إلى قيمتها الدفترية عندما يكون هناك احتمال قوي 

ومعقول بوجود منافع اقتصادية مستقبلية ستتدفق على الشركة من تلك االستثمارات تفوق معدالت األداء االعتيادية املتوقعة منها.  

وال حتتسب االستثمارات العقارية إذا ما مت استبعادها أو إذا ما مت سحبها من اخلدمة بصورة دائمة ولم تعد هناك أية منافع مستقبلية يتوقع جنيها منها.  وحتتسب في 

بيان األرباح أو اخلسائر املكاسب أو اخلسائر الناجمة عن استبعاد االستثمارات العقارية في السنة التي يتم فيها االستبعاد.

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  - تابع
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املشروع املشترك

يعرف املشروع املشترك باملشروع الذي تعاقد عليه طرفان أو أكثر بهدف اقتسام السيطرة على نشاط اقتصادي معني. وحتتسب حصة اجملموعة في املشروعات املشتركة 

محاسبياً باستخدام طريقة احلق في امللكية إذا ما اعتقدت إدارة اجملموعة بأن لديها تأثير جوهري - بدالً من السيطرة املشتركة - بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إدارة 

أرباح أو خسائر من حصة اجملموعة في  السياسات املالية والتشغيلية لتلك املشروعات املشتركة.  وتتطلب الطريقة احملاسبية املعروفة بطريقة احلق في امللكية إظهار 

التغيرات في حقوق  بيان  أية تغيرات تطرأ على املشروع املشترك في االحتياطيات ضمن  أو اخلسائر ومن ثم يتم تسجيل  األرباح  بيان  املشروع املشترك وتسجيلها ضمن 

املساهمني.  ويتم تطبيق طريقة احلق في امللكية اعتباراً من تاريخ حصول اجملموعة على حق السيطرة املشتركة ويتم إيقاف هذا التطبيق حني انتهاء حق اجملموعة في 

السيطرة املشتركة على املشروع عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في مشروع مشترك، فإنه يتم اختبار انخفاض القيمة الدفترية لذلك 

االستثمار بنفس الطريقة املتبعة في املوجودات غير املالية.

املوجودات املالية

1(   استثمارات متوفرة للبيع

إن االستثمارات التي يعتزم االحتفاظ بها ملدة زمنية غير محددة والتي رمبا تكون هناك حاجة لبيعها بهدف توفير السيولة النقدية أو نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة 

تصنف كاستثمارات متوفرة للبيع.  وتظهر هذه االستثمارات ضمن املوجودات غير املتداولة، إال إذا ما أفصحت اإلدارة عن عزمها االحتفاظ بتلك االستثمارات ملدة تقل عن 

12 شهراً من تاريخ املركز املالي أو إذا ما كانت هناك حاجة لبيعها لتوفير رأس مال عامل، ففي مثل تلك احلاالت تصنف هذه االستثمارات ضمن املوجودات املتداولة.  وتظهر 

االستثمارات املتوفرة للبيع في بداية األمر بسعر التكلفة والحقاً يتم إظهارها بقيمتها العادلة.  ويتم احتساب األرباح أو اخلسائر غير احملققة من جراء التغير في القيمة 

العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع في بيان الدخل الشامل املوحد.  حتتسب القيمة العادلة لالستثمارات املدرجة في األسواق املالية النشطة على أساس األسعار املدرجة 

في األسواق ذات العالقة.  وحتدد القيمة العادلة لالستثمارات املدرجة في األسواق غير النشطة وكذلك لالستثمارات غير املدرجة باستخدام طرق التقييم األخرى املقبولة 

واملتعارف عليها.  وفي حالة عدم وجود طرق موثوق بها الحتساب القيمة العادلة لالستثمارات غير املدرجة يتم تسجيل تلك االستثمارات بسعر التكلفة بعد تنزيل قيمة 

التدهور في قيمتها.

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع يتم احتسابها في بيان الدخل الشامل املوحد اآلخر حتى يتم بيع تلك االستثمارات وعند ذلك يتم احتساب املكاسب 

أو اخلسائر احملققة في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد.

تقوم اجملموعة بتقييم انخفاض املوجودات املالية أو مجموعة املوجودات املالية في كل تاريخ يتم فيه إعداد بيان املركز املالي املوحد فيما إذا كانت هناك دالئل لالنخفاض.  

في حالة إذا ما مت تصنيف سندات امللكية كاستثمارات متوفرة للبيع، وطرأ على هذه االستثمارات أي هبوط في قيمتها العادلة يصل إلى أقل من تكلفتها، هذا الهبوط 

يعتبر مؤشراً على أنه يجب تخفيض قيمة هذه السندات.  إذا ما كانت هناك دالئل على انخفاض املوجودات املالية املتوفرة للبيع، فإنه يتم احتساب اخلسائر املتراكمة بإيجاد 

االختالف بني تكلفة الشراء وبني قيمتها العادلة، ناقصاً أي خسائر انخفاض في املوجودات املالية مت احتسابها مسبقاً في حساب األرباح واخلسائر الذي مت حتويله من حقوق 

امللكية إلى بيان األرباح أو اخلسائر.

2(   موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة

تصنف املوجودات املالية ضمن هذه الفئة إذا ما مت شراؤها بشكل رئيسي بهدف إعادة بيعها في املدى القصير، أو إذا ما مت تصنيفها ضمن تلك الفئة من قبل اإلدارة.  تقيم 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة احملددة بالربح أو اخلسارة ابتداًء بسعر التكلفة والحقاً يتم إعادة تقييمها واحتسابها بقيمتها العادلة.  حتتسب األرباح أو اخلسائر احملققة 

وغير احملققة والناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة  ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد في الفترة التي يتم فيها التغيير في قيمتها.  تقوم اجملموعة عموماً بتداول 

السندات املدرجة والصكوك والتي مت تصنيفها على أنها موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة.

3(   الذمم التجارية املدينة

يتم إظهار الذمم التجارية املدينة بالقيمة املتوقع حتقيقها.  ويتم عمل تقدير خملصص األرصدة املدينة املشكوك في حتصيلها بناءاً على املراجعة الشاملة التي تقوم بها اإلدارة 

في نهاية السنة املالية جلميع األرصدة املستحقة للمجموعة في نهاية السنة.  ومت عمل اخملصص للديون املشكوك في حتصيلها خالل السنة.  

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  - تابع
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 
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4(   ودائع قصيرة األجل

تتمثل الودائع قصيرة األجل في األموال املودعة في املؤسسات املالية واملستحقة خالل فترة أكثر من ثالثة شهور وأقل من سنة حيث يتم احتسابها مبدئياً بالتكلفة املطفأة 

ويتم احتساب األرباح على أساس االستحقاق.

املطلوبات املالية

تتكون املطلوبات املالية للشركة من قروض متويل االستيراد وذمم دائنة أخرى.  عند االعتراف األولي لها يتم تسجيلها بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقاً بالتكلفة املطفأة 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ذمم جتارية دائنة

تظهر الذمم التجارية الدائنة بالقيمة التي يجب سدادها في املستقبل مقابل السلع واخلدمات املستلمة سواًء مت استالم فواتير بقيمتها من قبل املورد أو لم يتم استالم 

تلك الفواتير.

اخملصصات

تقوم اجملموعة باحتساب اخملصصات حينما يكون عليها التزام قانوني قائم أو نتيجة ألحداث سابقة حتتم عليها حتويل بعض من مواردها االقتصادية للغير لتسوية ذلك 

االلتزام، شريطة أن يكون باإلمكان حتديد قيمة ذلك االلتزام بطريقة موثوق بها.

خطة خيارات منح األسهم للموظفني

تدير اجملموعة خطة خيارات منح األسهم للموظفني املعنيني. يتم تقييم مدفوعات خطة خيارات منح األسهم للموظفني بالقيمة العادلة )مستبعداً منها تأثير العوامل 

غير السوقية املرتبطة بأحقية الدخول ضمن تلك اخلطة( في تاريخ منح األسهم. حتتسب القيمة العادلة احملددة ملدفوعات خطة خيارات منح األسهم للموظفني من تاريخ 

منح األسهم على أساس القسط الثابت وذلك على مدار الفترة املكتسبة ضمن تلك اخلطة، وأيضاً طبقاً لتقديرات اجملموعة لألسهم املمنوحة بالتساوي واملعدلة بتأثير 

شروط االكتساب غير السوقية.  إن احملصل املستلم، صافي من تكاليف أية معاملة مباشرة، يخصم من رأس املال )بالقيمة االسمية( وعالوة اإلصدار حني اكتساب تلك 

األسهم.

اخملزون

يتم إظهار اخملزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل، وحتدد تكلفة اخملزون على أساس متوسط التكلفة والتي تتضمن جميع املصاريف التي تنفق 

على اخملزون ضمن ظروف العمل االعتيادية حتى وصول ذلك اخملزون إلى املواقع احملددة الستالمه وباحلالة التي يجب أن يكون عليها.  ويتم تقييم صافي القيمة املمكن حتقيقها 

على أساس سعر البيع املقدر في ظروف العمل االعتيادية مطروحاً منه مصاريف البيع.  ويتم احتساب مخصص ملواجهة اخملزون القدمي والتالف وبطئ احلركة كلما كان ذلك 

ضرورياً.

حقوق املوظفني

يتم احتساب مخصص ملستحقات نهاية اخلدمة للموظفني من اإلجازات السنوية والعطل وتذاكر السفر ومستحقات أخرى قصيرة األجل الناجتة في الوقت الذي يحني 

استحقاقهم لها. تساهم اجملموعة عن املوظفني البحرينيني في نظام التقاعد املدار من قبل الهيئة العامة للتأمني االجتماعي التابعة حلكومة مملكة البحرين، وهذا النظام 

التقاعدي محدد املنافع وحتتسب االشتراكات التي تسددها اجملموعة في النظام املذكور في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد للسنة التي تستحق عنها.  مبوجب هذا النظام 

التقاعدي يترتب على اجملموعة التزام قانوني قائم لسداد املساهمات حني استحقاقها ، وال يترتب على اجملموعة أية التزامات بسداد منافع مستقبلية أخرى.

أما مخصصات نهاية اخلدمة املستحقة للموظفني غير البحرينيني فقد مت احتسابها مبوجب متطلبات قانون العمل البحريني وعلى أساس سنوي.

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  - تابع
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النقدية وشبه النقدية

لغرض البيان املوحد للتدفقات النقدية تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك وأرصدة الودائع الثابتة املستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل.

رأس املال

يتم تصنيف األدوات الصادرة من قبل الشركة كحقوق مساهمني فقط إلى احلد الذي ال ينطبق عليها تعريف األصل أو االلتزام املالي.  يتم تصنيف األسهم العادية للشركة 

كأدوات حقوق امللكية. 

أسهم اخلزينة

متثل أسهم اخلزينة أسهم الشركة التي مت إصدارها ومن ثم إعادة شراؤها ولم يتم إعادة إصدارها أو إلغاؤها حتى تاريخ املركز املالي.  يتم إظهار أسهم اخلزينة بقيمتها 

االسمية كخصم من رأس املال، أما الفرق بني القيمة االسمية ألسهم اخلزينة وتكلفة شراء هذه األسهم فيتم تسويته في األرباح املستبقاة ضمن البيان املوحد للتغيرات 

في حقوق املساهمني، ويتم احتساب املكاسب أو اخلسائر الناجتة من بيع أسهم اخلزينة ضمن البيان املوحد للتغيرات في حقوق املساهمني.

توزيع أرباح األسهم

يتم إدراج أرباح األسهم في البيان املوحد للتغيرات في حقوق املساهمني في الفترة التي تتم املصادقة عليها من قبل املساهمني في اجملموعة في اجتماع اجلمعية العمومية 

السنوي.

عقود إيجار

يتـم تصنيف عقود اإليجار التي مبوجبها تبقى معظم اخملاطر واملنافع مع املؤجر كعقود إيجار تشغيلية.  مت احتساب املدفوعات املتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية )صافية 

من أية حوافز مستلمة من املؤجر( في بيان األرباح أو اخلسائر بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود اإليجار.

إيرادات العمليات

إن التكاليف واإليرادات الناجتة عن عرض األفالم املستأجرة من موزعني آخرين وإيرادات اإلعالن يتم احتسابها ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املوحد على أساس مبدأ االستحقاق.

تتضمن إيرادات العمليات أيضاً بيع األطعمة واملشروبات وتأجير أشرطة الفيديو واألشرطة املوسيقية واألسطوانات املدمجة.  ويتم احتسابها عند نقل السلعة أو تقدمي 

اخلدمة للمستهلك. 

إيرادات أخرى

يتم احتساب اإليرادات األخرى حني اكتساب اجملموعة حلق استالمها.

املعامالت بالعمالت األجنبية

أما  املعامالت.  تلك  إجراء  بتاريخ  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  بعد حتويلها  البحريني  بالدينار  اجملموعة  دفاتر  في  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املالية  املعامالت  تدون 

املكاسب واخلسائر الناجتة من إنهاء تلك املعامالت ومن حتويل املوجودات واملطلوبات املثبتة بعمالت أجنبية إلى الدينار البحريني باستخدام أسعار الصرف في نهاية السنة 

فيتم احتسابها في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد.

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  - تابع
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إن إعداد البيانات املالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب من إدارة اجملموعة استخدام توقعات وفرضيات من شأنها أن تؤثر على املبالغ املذكورة للموجودات 

واملطلوبات ومن شأنها أيضاً أن تؤثر على املوجودات واملطلوبات الطارئة كما في تاريخ البيانات املالية املوحدة، والتي بدورها ستؤثر على املبالغ املذكورة لإليرادات واملصروفات 

خالل فترة إعداد التقرير.  إن حتديد التقديرات يتطلب اتخاذ القرارات التي تعتمد على اخلبرات السابقة، واخلبرات احلالية وتوقعات األوضاع املستقبلية، وكل املعلومات األخرى 

املتوفرة.  إن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة عن هذه التوقعات.

إن أهم احلسابات التي تتطلب استخدام توقعات وفرضيات من قبل اإلدارة تتعلق بالتالي:

العمر اإلنتاجي للممتلكات، اآلالت واملعدات؛   •

تصنيف االستثمارات؛  •

التقييم العادل لالستثمارات املتوفرة للبيع؛  •

االنخفاض في االستثمارات املتوفرة للبيع؛  •

قياس القيمة العادله؛  •

اخملصصات؛ و  •

االلتزامات الطارئة.  •

العمر اإلنتاجي للممتلكات، اآلالت واملعدات

يتم احتساب اخملصص الالزم الستهالك ممتلكات وآالت ومعدات اجملموعة بطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي املتوقع.  يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات 

واآلالت واملعدات من قبل اإلدارة بشكل ربع سنوي.  وتتم املراجعة على أساس الوضع احلالي للموجودات والفترة املقدرة التي سوف تستمر خاللها املوجودات في حتقيق منافع 

اقتصادية للمجموعة.

تصنيف االستثمارات

أو  االستحقاق  لتاريخ  به  محتفظ  كاستثمار  إما  االستثمار،  لذلك  املناسب  التصنيف  ما  استثمار  شراء  عند  الشركة  تقرر  للشركة،  احملاسبية  السياسات  تطبيق  عند 

كاستثمار متوفر للبيع.  ويعكس هذا التصنيف نية اإلدارة بخصوص كل استثمار ويخضع كل تصنيف من تصنيفات االستثمارات املعنية إلى معاجلة محاسبية مختلفة 

بناًء على متطلبات ذلك التصنيف.

التقييم العادل لالستثمارات املتوفرة للبيع

يتم حتديد القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة وغير املدرجة في أسواق نشطة باستخدام أساليب التقييم املعروفة مثل 

التدفقات النقدية احملسومة، وأسعار أحدث املعامالت التي حدثت الستثمارات مثيلة.  ويتم حتديد القيمة العادلة في وقت معني على أساس ظروف السوق واملعلومات املتوافرة 

عن الشركات املستثمر فيها.  إن هذه التقديرات ذات طبيعة ذاتية ومضمنة ألمور غير مؤكدة وحتتاج إلى درجة عالية من االجتهاد، وعليه ال ميكن حتديدها بدقة متناهية.  

إن األحداث املستقبلية )كاستمرار األرباح التشغيلية والقوة املالية( غير مؤكدة وأنه من املمكن بناًء على املعلومات املتوفرة حالياً، بأن تختلف النتائج خالل السنة املالية 

التالية عن الفرضيات املستخدمة سابقاً مما يتطلب تعديالت مستقبلية على القيمة الدفترية لالستثمارات.  في احلاالت التي يتم استخدام فيها مناذج التدفقات النقدية 

احملسومة لتقدير القيم العادلة، يتم تقدير التدفقات النقدية املستقبلية من قبل اإلدارة وفقاً للمعلومات املتوافرة مع ممثلي إدارة الشركات املستثمر فيها ووفقاً ألحدث 

البيانات املالية املتوفرة املدققة أو غير املدققة.

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  - تابع
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االنخفاض في قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع

حتدد الشركة ما إذا كانت االستثمارات املتوفرة للبيع قد تعرضت النخفاض في قيمتها عندما يكون هناك قد حدث انخفاض جوهري أو انخفاض لفترة طويلة في القيمة 

العادلة لتلك االستثمارات ملستوى يقل عن سعر التكلفة.  ويتطلب مثل ذلك القرار دراسًة ألوضاع تلك االستثمارات من قبل اإلدارة.  وفي حالة األسهم املدرجة، تعتبر 

الشركة حتقق انخفاض جوهري في  القيمة العادلة لتلك االستثمارات إذا ما انخفضت قيمتها السوقية ملستوى أكثر من 30٪ من قيمة تكلفتها، وتعتبر االنخفاض في 

القيمة ألقل من التكلفة ملدة أكثر من 6 أشهر فترة طويلة.  

قياس القيمة العادلة

إن عدد من موجودات ومطلوبات الشركة املدرجة في بيان املركز املالي تتطلب قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية والغير املالية للشركة يستخدم املدخالت واملعطيات امللحوظة للسوق قدر اإلمكان.  إن املدخالت املستخدمة في 

حتديد قياس القيمة العادلة يتم تصنيفها إلى عدة مستويات موضحة كالتالي، بناًء على مدى إمكانية مالحظة هذه املدخالت في طرق التقييم املستخدمة )تسلسل 

القيمة العادلة(.

األسعار املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املطابقة. مدخالت املستوى األول:   

وتكون  األول  املستوى  مدخالت  في  تصنيفها  يتم  لم  والتي  عنها  معلن  أسعار  تعتبر  ال  التي  املدخالت  كافة   مدخالت املستوى الثاني:   

ملحوظة لألصل أو االلتزام أما بشكل مباشر أو غير مباشر.  

مدخالت غير ملحوظة لألصل وااللتزام )مثال على ذلك، املدخالت التي ال يتم توفيرها من بيانات السوق(. مدخالت املستوى الثالث:   

أن موجودات ومطلوبات الشركة والتي إما تتطلب قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح فقط عن القيمة العادلة لها هو موضح في إيضاح رقم 29 من اإليضاحات املتممة 

للقوائم املالية.    

اخملصصات

كما في 31 ديسمبر 2013، قامت إدارة اجملموعة باحتساب مخصص ملواجهة أي انخفاض في قيمة الذمم املدينة مببلغ 11.531 دينار بحريني )2012: 11.531 دينار بحريني(.  عند 

تقييم كفاية مخصص االنخفاض في الذمم التجارية املدينة، تتخذ اإلدارة توقعها وفقاً جململ األحوال االقتصادية، وأرصدة أعمار الذمم التجارية املدينة، واخلبرة التاريخية في 

شطب الديون، واجلدارة االئتمانية للعمالء والتغير في شروط الدفع.  عند حدوث أي تغير في االقتصاد، أو السوق أو في عميل محدد قد يتطلب إجراء التسويات في مخصص 

االنخفاض في الذمم التجارية املدينة احملتسبة في البيانات املالية املوحدة.

كما قامت اجملموعة أيضا باحتساب مخصص اخملزون القدمي وبطيء احلركة. في 31 ديسمبر 2013، بلغ مخصص اخملزون القدمي وبطيء احلركة قيمة 1.577 دينار بحريني )2012: 

20.922 دينار بحريني(. هذه التقديرات تأخذ بعني االعتبار التغيرات في األسعار أو التكلفة بسبب األحداث الالحقة لتاريخ بيان املركز املالي املوحد.

االلتزامات الطارئة

بحكم طبيعتها، يتم حتديد هذه االلتزامات الطارئة فقط عند حدوث أو عدم حدوث أحد األحداث املستقبلية أو أكثر.  يعتبر تقييم مثل هذه االلتزامات الطارئة على ممارسة 

اتخاذ القرار والتقديرات الهامة للنتائج واألحداث املستقبلية.

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  - تابع
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 
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مباني على   

أراضي   

جتهيــــزات، مستأجرة/    

أعمــــــــال أثاث،   حتسينات على  أراضــــــي   

رأسماليــــة ومعدات   مباني  ومبانـــــــي   

اجملمـــوع قيــــد التنفيذ  ســــــيارات  مكتبية  مستأجرة  مملوكـــــــة   

التكلــفة أو التقييم

7.732.328  22.837  93.717  9.837.416  2.575.224  5.203.134 في 31 ديسمبر 2011 

1.500.479  466.660  22.760  1.003.409  -  7.650 اإلضافات 

)56.340(  -  )11.800(  )8.502(  )36.032(  - االستبعادات   

19.176.467  489.497  104.677  10.832.317  2.539.192  5.210.784 في 31 ديسمبر 2012 

1.037.147  501.224  53.702  482.221  -  - اإلضافات 

احملول من أعمال رأسمالية 

-  )240.188(  -  240.188  -  -     قيد التنفيذ 

)213.580(  -  )18.596(  )194.984(  -  - االستبعادات   

)31.952(  )31.952(  -  -  -  - احملذوفات 

احملول إلى استثمار عقاري

)328.466(  )328.466(  -  -  -  -     )إيضاح 7( 

19.639.616  390.115  139.783  11.359.742  2.539.192  5.210.784 في 31 ديسمبر 2013 

االستهـالك املتراكم

6.051.871  -  74.036  4.629.830  925.893  422.112 في 31 ديسمبر 2011 

732.362  -  13.931  578.854  120.287  19.290 استهالك السنة 

)21.754(  -  )11.798(  )2.394(  )7.562(  - االستبعادات   

6.762.479  -  76.169  5.206.290  1.038.618  441.402 في 31 ديسمبر 2012 

979.941  -  18.640  823.940  120.287  17.074 استهالك السنة 

)198.837(  -  )18.593(  )180.244(  -  - االستبعادات   

7.543.583  -  76.216  5.849.986  1.158.905  458.476 في 31 ديسمبر 2013 

صافي القيمة الدفترية

12.096.033  390.115  63.567  5.509.756  1.380.287  4.752.308 في 31 ديسمبر 2013 

12.413.988  489.497  28.508  5.626.027  1.500.574  4.769.382 في 31 ديسمبر 2012 

كما في 31 ديسمبر 2012 مت إعادة تقييم األرض املدرجة ضمن أراضي ومباني مملوكة من قبل مثمــن عقاري مستقل وذلك علــى أســـاس قيمتها السوقية في السوق 

العقارية املفتوحة، حيث نتج عن ذلك تقييم األرض مببلــغ 4.670.877 دينار بحرينــي حيث أن اإلدارة ال تتوقع حدوث أي تغيير على قيمتها العادلة كما في 31 ديسمبر 2013.

6(     ممتلكات، آالت ومعدات 
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ممتلكات، آالت ومعدات - تابع  )6

خالل السنة، بلغ فائض/)عجز( إعادة التقييم الشيء دينار بحريني )2012: الشيء دينار بحريني(، حيث مت احتسابه في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد والدخل الشامل اآلخر.

إن تقنيات التقييم واملدخالت غير امللحوظة والهامة املستخدمة في حتديد وقياس القيمة العادلة لألرض وكذلك العالقة املتبادلة بني املدخالت الرئيسية غير القابلة للرصد 

واملالحظة مع القيمة العادلة، جميعها مبينة في إيضاح رقم 28.

لقد مت إعادة تقييم األرض وقياسها وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، حيث أن قيمتها الدفترية بلغت 113.436 دينار بحريني )2012: 113.436 دينار بحريني (.  بلغت قيمة فائض 

إعادة التقييم 4.557.442 دينار بحريني )2012: 4.557.442 دينار بحريني(.

تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في التكاليف التي تكبدتها اجملموعة لبناء مبنى مكون من خمسة طوابق في املنامة، وتطوير ميفابلس في منطقة السيف.

خالل السنة، قررت إدارة اجملموعة إيقاف العمل على مشروع املكاتب الرئيسية في منطقة السيف والتصرف في األرض من أجل استثمارها.  وعليه، فإن تكلفة هذا العقار 

التي قد مت احتسابها ضمن أعمال رأسمالية قيد التنفيذ والتي بلغت 328.466 دينار بحريني، قد مت حتويلها إلى استثمار عقاري )إيضاح رقم 7(.

استثمار عقاري  )7

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

-  328.466 حتويل من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح 6(  

يتمثل االستثمار العقاري في األرض احملولة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ وذلك متاشياً مع توجه اإلدارة في التصرف في األرض واالستفادة من قيمتها كما في 31 ديسمبر 

.2013

كما في 31 ديسمبر 2013، مت إعادة تقييم األرض من قبل مثمن عقاري مستقل وذلك على أساس قيمتها السوقية في السوق العقارية املفتوحة حيث نتج عن ذلك تقدمي 

األرض مببلغ 328.466 دينار بحريني )2012: الشيء دينار بحريني(.

إن القيمة العادلة لالستثمار العقاري تندرج ضمن املستوى الثالث املتكرر في قياس القيمة العادلة، خالل السنة مت احتساب فائض/)عجز( إعادة التقييم بـ الشيء دينار 

بحريني )2012: الشيء دينار بحريني( ضمن بيان األرباح أو اخلسائر.
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استثمار في مشاريع مشتركة  )8

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

التكلفـــة

792.434  369.434 الرصيد االفتتاحي 

)423.000(  - استبعاد قيمة االستثمار في مجموعة جلف جورميه ذ.م.م 

369.434  369.434 الرصيد النهائي 

األرباح املستبقاة

665.321  1.383.627 الرصيد االفتتاحي 

921.362  1.312.285 حصة الربح من قطر والبحرين الدولية للسينما ذ.م.م )إيضاح 24( 

)6.174(  38.799 حصة الربح/)اخلسارة( من مجمع سار السينمائي )إيضاح 24( 

393.034  - مكاسب من استبعاد االستثمار في مجموعة جلف جورميه ذ.م.م 

)589.916(  )1.071.806( أرباح أسهم مستلمة من قطر والبحرين الدولية للسينما ذ.م.م 

1.383.627  1.662.905 الرصيد النهائي 

صافي القيمة الدفترية

1.753.061  2.032.339 في 31 ديسمبر 

مت استخراج املعلومات املالية املذكورة أعاله واخلاصة باستثمارات اجملموعة من احلسابات اإلدارية غيــر املدققة كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013. 

استثمارات متوفرة للبيع  )9

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

13.628.276  14.140.713 الرصيد االفتتاحي 

9.323.943  15.237.672 اإلضافات  

)7.685.927(  )14.434.294( االستبعادات 

)511.429(  )491.631( خسائر القيمة العادلة غير احملققة للسنة  

14.754.863  14.452.460  

)614.150(  )460.883( خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع 

14.140.713  13.991.577 الرصيد النهائي 
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استثمارات متوفرة للبيع - تابع  )9

خسائر االنخفاض احملتسبة في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد التالي:

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

614.150  460.883 خسائر االنخفاض في االستثمارات املوفرة للبيع 

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة احملتسب في بيان

256.373  448.867      الدخل الشامل اآلخر املوحد 

870.523  909.750  

قامت اجملموعة باختبار مستوى االنخفاض في قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع والذي نتج عنه انخفاض في قيمة بعض االستثمارات املتوفرة للبيع، وعليه مت احتساب خسائر 

االنخفاض مببلغ 909.750  دينار بحريني )2012:  870.523 دينار بحريني( وذلك في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد

حتليل االستثمارات

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

10.767.602  11.525.065 أسهم مدرجة في أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي لألوراق املالية 

3.344.311  2.437.712 محافظ استثمارية مداره 

28.800  28.800 استثمارات غير مدرجة 

14.140.713  13.991.577  

إن احملافظ االستثمارية املدارة تدار من قبل مدراء صناديق في دول مجلس التعاون اخلليجي.  كما أن أسس التقييم العادل لالستثمارات موضحة في إيضاح رقم 28.

مت احتساب االستثمارات املتوفرة للبيع بالعمالت التالية:

2012  2013 العملــــــة 

4.692.490  5.465.910 الدينار البحريني 

3.502.147  2.583.343 الدوالر األمريكي 

4.601.198  4.459.616 الدينار الكويتي 

798.714  974.359 الريال القطري 

138.718  176.146 الريال السعودي 

395.206  318.246 الدرهم اإلماراتي 

12.240  13.957 الريال العماني 

14.140.713  13.991.577  
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اخملــزون  )10

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

250.955  254.096 مخزون األفالم وقطع غيار املعدات 

)20.922(  )1.577( مخصص اخملزون القدمي وبطيء احلركة  

230.033  252.519  

التغيير في اخملصص

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

29.083  20.922 الرصيد االفتتاحي 

-  - مخصص للسنة 

)8.161(  )19.345( إطفاء السنة  

20.922  1.577 الرصيد اخلتامي 

ذمم جتارية مدينة وأخرى  )11

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

684.838  844.228 ذمم جتارية مدينة 

)11.531(  )11.531( مخصص الديون املشكوك في حتصيلها 

673.307  832.697  

922.490  777.661 قروض بدون فائدة للموظفني خلطة شراء أسهم املوظفني )إيضاح 23( 

950.457  673.210 إيداعات / مقدم إيجار 

57.256  99.254 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين 

25.211  124.206 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 27( 

41.470  62.819 مبالغ مدفوعة مقدماً 

55.713  101.488 ذمم مدينة أخرى 

2.725.904  2.671.335  

إن أعمار الذمم التجارية املدينة كما في 31 ديسمبر والتي لم تتعرض ألي انخفاض في قيمتها موضحة كاآلتي:

أكثر من 60 يوماً* بني 30 إلى 60 يوماً  أقل من30 يوماً  اجملموع   

530.399  221.208  81.090  832.697  2013

285.222  30.351  357.734  673.307  2012

*   مضى وقت استحقاقها ولم يتم تخفيضها.

الذمم التجارية املدينة بشكل عام تستحق السداد خالل فترة ائتمانية تتراوح ما بني 30 يوماً إلى 90 يوماً.

إن القيمة الدفترية للذمم املدينة وأخرى تصنف كقروض وذمم مدينة املقاربة لقيمتها العادلة. 

تتمثل اإليداعات في املبالغ املدفوعة لضمان حقوق التأجير في مجمع سيتي سنتر البحرين.

إن املبالغ املستحقة من األطراف ذات العالقة غير مضمونة وال تدر أرباحاً وليس لها شروط مسبقة ومصرحة من قبل إدارة اجملموعة.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة  )12

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

-  4.301.353 الرصيد االفتتاحي 

14.672.395  3.330.622 اإلضافات 

)10.371.042(  )2.618.071( االستبعادات  

خسائر القيمة العادلة غير احملققة للموجودات املالية بالقيمة 

-   )184.580(      العادلة محددة بالربح أو اخلسارة 

4.301.353  4.829.324 الرصيد النهائي 

تتمثل املوجودات املالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة تتكون من ديون األوراق املالية والتي تندرج في مختلف أسواق السندات وباألسعار املدرجة كما في 31 

ديسمبر 2013.

مت احتساب موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة بالعمالت التالية:

2012  2013 العملــة 

4.202.048  4.328.670 الدوالر األمريكي 

-  500.654 الدرهم اإلماراتي  

99.305  - الريال السعودي 

4.301.353  4.829.324  

)أ(  ودائع ثابتة قصيرة األجل  )13

تتمثل الودائع الثابتة قصيرة األجل في استثمارات املضاربة والوكالة لدى املصارف اإلسالمية، والتي تستحق خالل فترة ما بني ستة أشهر وتدر أرباح مبعدل يتراوح ما بني ٪2.6 

و3.65٪ )2012: الشيء(.

)ب( النقدية وأرصدة لدى البنوك  )13

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

1.026.224  674.031 احلسابات اجلارية لدى البنوك 

92.783  112.289 النقد في الصندوق 

1.119.007  786.320  

رأس املال  )14

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

املصرح به

100.000.000 سهم عادي بقيمـة اسمية قـدرها 100 فلس بحريني

للسهم الواحد )2012: 100.000.000 سهم عادي بقيمة اسمية

10.000.000   10.000.000 قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد(. 

الصادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل

55.082.300 سهم عادي بقيمــة اسميـة قــدرها 100 فلس بحريني

 للسهم الواحد )2012: 55.082.300 سهم عادي بقيمة اسمية 

5.508.230  5.508.230 قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد( 
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رأس املال - تابع  )14

أسهم خزينة

خالل السنة، 2013 قامت اجملموعة بشراء 174.280 سهم خزينة مبتوسط معدل 1.043 دينار بحريني وذلك وفقاً للمادة رقم 8 من أحكام عقد التأسيس وذلك في شراء نسبة 

10٪ من رأس املال الصادر واملدفوع بالكامل.  لقد مت اإلفصاح عن القيمة اإلسمية لهذه األسهم ومت خصمها من االحتياطيات.  بينما قد متت تسوية الفرق بني القيمة اإلسمية 

لألسهم املشتراة وسعر البيع الذي بلغ 164.326 دينار بحريني ضمن األرباح املستبقاة. 

معلومات إضافية متعلقة باملساهمني

1(   أسماء وجنسيات املساهمني األساسيني الذين ميلكون ما يعادل 5٪  أو أكثر من مجموع أسهم رأس املال وعدد األسهم التي ميتلكونها كما في 31 ديسمبر 2013:

نسبة املساهمة في امللكية عدد األسهم  اجلنسية   

٪6.93  3.816.061 بحرينية  الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب 

٪7.42  4.088.782 بحرينية  شركة أرادوس إلدارة العقارات ذ.م.م  

٪5.45  2.999.364 بحريني  يوسف عبداهلل أمني 

٪80.20  44.178.093 متعددة  جمهور املستثمرين والشركات 

٪100.00  55.082.300   

2(   لدى الشركة فئة واحدة من أسهم رأس املال حيث يتمتع جميع املساهمني بحقوق تصويت متساوية.

3(   إن توزيع ملكية رأس مال الشركة بني فئات امللكية اخملتلفة ونسب امللكية كما في 31 ديسمبر 2013 موضح كالتالي:

النسبة املئوية عدد األسهم  عدد املساهمني   

مـــن مجمـــوع األسهــــم    

٪48.15  26.520.879  450 أقل من ٪1 

٪32.05  17.657.214  21 ما بني 1٪ و٪5 

 ٪19.80  10.904.207  3 ما بني 5٪ و٪10 

٪100.00  55.082.300  474  

4(   تفاصيل ملكية أسهم الشركة فيما بني أعضاء مجلس إدارة الشركة موضحة كالتالي:

2012 عدد األسهم 2013 عدد األسهم   

2.074.369  2.101.374 د. عصام عبداهلل فخرو 

307.647  307.647 علي يوسف عبيدلي 

922.568  922.568 محمد إبراهيم كانو 

321.773  321.773 جالل محمد جالل 

317.189  317.189 فريد يوسف املؤيد 

682.500  701.222 جهاد يوسف أمني 

458.370  458.370 شوقي علي يوسف فخرو 

5.084.416  5.130.143  
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االحتياطيــات  )15

i(   عالوة إصدار أسهم:

متثل الفرق ما بني السعر والقيمة االسمية لألسهم حلساب عالوة إصدار األسهم. 

ii(   احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات:

يتم احتسـاب املكاســب واخلسـائر الناجتـة عـن التغير فـي القيــم العادلـة لالستثمارات املتوفــرة للبيع ضمــن بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد.  تتمثل حركة التغير 

خالل السنة في التالي:

2012  2013  

)1.346.045(  )1.587.005( الرصيد االفتتاحي 

14.096  337.123 حركة املبيعات 

256.373  448.867 حركة االنخفاض 

)511.429(  )491.631( حركة التغيرات في القيمة العادلة 

)1.587.005(  )1.292.646( الرصيد اخلتامي 

iii(   احتياطي إعادة تقييم:

ميثل احتياطي إعادة التقييم صافي الزيادة الناجمة من عملية إعادة تقييم األراضي اململوكة )إيضاح رقم 6(، وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  خالل السنة، بلغ عجز إعادة 

التقييم الشيء دينار بحريني )2012: الشيء دينار بحريني(، حيث مت احتسابه في احتياطي إعادة التقييم. 

iv(   احتياطي قانوني:

إلى حساب االحتياطـــي  التوزيـع  السنة قبل  أرباح  يعادل 10٪ من صافي  يتم حتويل ما  بقانون رقم 21 لسنة 2001،  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  مبوجب قانون 

القانونــي الغير قابل للتوزيع حتى يبلغ رصيـــد ذلك االحتياطـــي نسبـــة 50٪ من رأس املال الصــادر على االقل. مبا أن رصيد اإلحتياطي القانوني قد بلغ نسبته 50٪ من 

رأس املال الصادر أي ما ميثل احلد األدنى، فإن الشركة لم تقم بتحويل أية مبالغ عن السنة احلالية )2012: 185.287 دينار بحريني(.

v(   احتياطي األعمال اخليرية:

بلغت اخملصصات التــي مت احتجــــازها حلســــاب القيــــام بأعمال خيريــة مميــزة الشيء دينار بحريني )2012: الشيء دينار بحريني(.

vi(   األرباح املستبقاة

يندرج ضمن األرباح املستبقاة صافي جميع املكاسب أو اخلسائر األخرى وجميع العمليات مع املساهمني التي لم تذكر في بند آخر.
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ذمم جتارية دائنة وأخرى  )16

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

793.302  1.972.565 ذمم جتارية دائنة 

1.458.781  1.640.430 مبالغ مستحقة  

176.007  215.051 أرباح أسهم لم تتم املطالبة بها 

234.965  6.250 مبالغ مستحقة ملشاريع مشتركة )إيضاح 27( 

162.287  219.426 مخصصات متعلقة بقانون العمل  

-  8.139 ذمم مبالغ محتجزة 

35.324  55.359 مبالغ مستلمة من العمالء 

10.270  10.456 ذمم دائنة أخرى 

2.870.936  4.127.676  

الذمم التجارية الدائنة بشكل عام تستحق السداد خالل فترة ائتمانية تتراوح ما بني 30 يوماً إلى 60 يوماً من تاريخ استالم فاتورة املورد، حيث أن جميع املبالغ املستحقة 

تستحق السداد خالل فترة أقل من سنة واحدة.  تصنف القيمة الدفترية للذمم التجارية الدائنة على أنها مطلوبات مالية وتقاس بالتكلفة املطفأة املقاربة لقيمتها العادلة.

بنك سحب على املكشوف  )17

دينار   1.850.000  :  2012( بحرينــــي  دينار   1.400.000 قدره   أقصى  بحد  املكشوف  على  للسحب  ائتمانية  تسهيالت  على  اجملموعة  حصلت   2013 ديسمبر   31 في  كما 

بحريني(، وهذه التسهيالت قد مت احلصول عليها بهدف استخدامها في تأمني التمويل الالزم من رأس املال العامل للمجموعة.  إن هـــذه التسهيالت غيــــر مضمونـــــة 

وحتتســــب عليهـــا معدالت فائـــــدة سنــوية تتــــراوح ما بيــــن 8.25٪ و8.75٪ سنوياً )2012: ما بني 8.25٪ و8.75٪ سنويـــاً(، كما أن هذه التسهيالت تستحق 

السداد حني الطلب.  كما في 31 ديسمبر 2012، التسهيالت االئتمانية لم تستخدم من قبل اجملموعة.

دخل االستثمار  )18

السنة املنتهية فـي السنة املنتهية فـي   

  31 ديسمبر 2013  31 ديسمبـر 2012

557.802  507.930 أرباح األسهم 

739.537  1.687.003 مكاسب محققة من بيع استثمارات متوفرة للبيع 

مكاسب محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح 

125.914  22.098      أو اخلسارة 

252.105  308.721 دخل الفوائد من تداول السندات 

79.976  - أرباح استبعاد حصة استثمار الشركة في مجموعة جلف جورميه ذ.م.م 

1.755.334  2.525.752  
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إيرادات أخرى  )19

السنة املنتهية في السنة املنتهية في   

31 ديسمبـر 2012 31 ديسمبـر 2013   

599  )8.399( )خسائر( / أرباح من بيع ممتلكات ،آالت ومعدات 

31.264  31.464 إيراد تأجير عقارات 

59.178  34.362 إيرادات فوائد بنكية 

10.838  13.030 أرباح التدريب املهني 

30.000  30.000 رسوم إدارية 

11.694  15.762 إيراد موقف أوال للسيارات 

12.515  23.959 مكاسب فروق العملة 

85.331  117.589 رسوم الطباعة 

29.436  31.050 إيرادات متنوعة 

270.855  288.817  

العائد على السهم  )20

يتم احتساب العائد األساسي على السهم بتقسيم صافي الربح املتاح للمساهمني على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املتداولة خالل السنة.

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

4.437.512  6.297.407 صافي الربح املتاح للمساهمني 

55.082.300  54.908.020 املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املتداولة 

81 فلس 115 فلس  العائد األساسي على السهم الواحد  

يتم احتساب العائد على السهم بتقسيم صافي ربح السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املتداولة خالل السنة والبالغة 54.908.020 سهماً وصافي أسهم 

اخلزينة التي بلغت 174.280 سهماً.

ال توجد أسهم عادية مخففة محتملة في 31 ديسمبر 2013 )2012: الشيء(.

أرباح موصى بتوزيعها ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  )21

وفقاً للقرارات التي متت املوافقة عليها خالل اجلمعية العمومية املنعقد في 7 مارس 2013، فيما يتعلق بعام 2012، متت املوافقة على توزيع أرباح أسهم نقدية مببلغ 50 فلساً 

للسهم الواحد )2011: 50 فلساً للسهم الواحد( أي ما مجموعه 2.754.115 دينار بحريني )2011: 2.754.115 دينار بحريني(.  كما وافق على سداد مكافأة أعضاء مجلس 

اإلدارة مببلغ 134.000 دينار بحريني )2011: 134.000 دينار بحريني(.  يندرج ضمن هذه البيانات املالية املوحدة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2013 والبالغة 176.000 دينار 

بحريني.

تكاليف املوظفني  )22

 :2012( بحريني  دينار   2.533.267 والبالغة   2013 ديسمبر   31 فـــــي  املنتهية  للسنة  املوظفني  وتكاليف  أجور  واإلدارية  العمومية  واملصاريف  العمليات  تكاليف  تتضمن 

2.043.895 دينار بحريني(.

حقوق املوظفني

بلغت تكلفة مساهمة اجملموعة في نظام الهيئة العامة للتأمني االجتماعي مبملكة البحرين للموظفني البحرينيني للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغ 114.181 

دينار بحريني )2012: 109.828 دينار بحريني(.

عدد املوظفني

بتاريـخ 31 ديسمبر 2013 بلغ مجموع عدد موظفي اجملموعة العاملني بـدوام كامـل ودوام جزئي 367 مـوظف )2012: 367 موظف(. 
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برنامج شراء أسهم للموظفني  )23

وضعت اجملموعة برنامج حوافز لشراء أسهم للموظفني ومتت املوافقة على ذلك من قبل املساهمني في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية الذي عقد بتاريخ 7 ديسمبر 

2004، وبتاريــخ 26 نوفمبر 2010.  

قامت اجملموعة مبنح حقوق شراء أسهــم ألولئك املوظفيــن بقيمة 500 فلــس بحريني للسهم الواحد في 1 ديسمبر 2005 وبقيمة 600 فلس للسهم الواحد في 31 

العقود تبقى تلك األسهم محتفظ بها بصفة األمانة لدى شركة »أرادوس إلدارة  أولئك املوظفني ومبوجب تلك  إبرام عقود شراء مع  ديسمبر 2010 لهؤالء املوظفني.  ومت 

املمتلكات ذ.م.م« ولصالح املوظفني املعنيني وذلك حلني قيام كل واحد من املوظفني املعنيني بسداد كامل قيمة األسهم اخملصصة لـه. وقد مت متويل مبالغ شراء األسهم بقروض 

ال حتتسب عليها فوائد ممنوحة من قبل اجملموعة لكل واحد من املوظفني املعنيني.  وهذه القروض مضمونة باألسهم املشتراة لكل واحد من أولئك املوظفني، ويتم سدادها 

بأقساط شهرية مدتها عشر سنوات.  وتنتقل ملكية األسهم للموظفني املعنيني حني سداد كامل قيمة القرض. لم يتم احتساب أية مصاريف مقابل شراء األسهم 

املذكورة ضمن البيانات املالية للسنة احلالية نظراً لعدم مادية املبلغ املصروف.

بلغ مجموع القيمة الدفترية 777.661 دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2013 )2012: 922.490 دينار بحريني(.

املعامالت مع املشاريع املشتركة  )24

فيما يلي حصة اجملموعة من املوجودات واملطلوبات ونتائج العمليات مع املشاريع املشتركة والتي مت إدراجها في هذه البيانات املالية املوحدة بطريقة حق امللكية:

1(   بيان املركز املالي

2012  2013  

قطر والبحرين قطر والبحرين     

الدولية للسينما مجمع سار  الدولية للسينما  مجمع سار   

ذ.م.م السينمائي  ذ.م.م  السينمائي   

3.981.412  102.337  5.717.210  88.864 موجودات طويلة األجل  

4.170.203  74.436  3.454.876  69.871 موجودات متداولة 

8.151.615  176.773  9.172.086  158.635  

)1.050.891(  )56.045(  )1.177.167(  )49.102( مطلوبات متداولة 

7.100.724  120.728  7.994.919  109.533 صافي املوجودات 

2(   بيان األرباح أو اخلسائر

2012  2013  

قطر والبحرين  قطر والبحرين     

الدولية للسينما مجمع سار  الدولية للسينما  مجمع سار   

ذ.م.م السينمائي  ذ.م.م  السينمائي   

4.005.923  )19.916(  5.702.178  125.160 إيرادات/)خسائر( العمليات 

921.362  )6.174(  1.312.285  38.799 حصة صافي ربح/)خسارة( السنة 

تندرج في املبالغ املذكورة أعاله وهي

735.228   11.571  848.927  13.573      االستهالك واإلطفاء 

7.923  -  10.919  - دخل الفوائد 

إن املعلومات املالية املتعلقة باستثمارات اجملموعة في املشاريع املشتركة املذكورة أعاله قد مت استخراجها من احلسابات اإلدارية غير املدققة واملعدة كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2013.
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يتم عرض معلومات القطاعات األساسية فيما يتعلق بقطاعات أعمال اجملموعة وذلك توافقاً مع إدارة اجملموعة وهيكلة التقارير الداخلية.

إن عمليات اجملموعة في مملكة البحرين مندرجة حتت قطاعات األعمال األساسية التالية:

صاالت العرض  •  

املطاعم واالستراحات  •  

أخرى، تشمل موجودات مكاتب الشركة والسيارات  •  

عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013:

املطاعم   

اجملموع   أخــرى  واالستراحات  صاالت العرض   

اإليــــرادات

17.310.374  1.351.082  5.595.233  10.364.059 مجموع املبيعات اخلارجية 

)7.166.508(  )109.169(  )1.390.417(  )5.666.922( ناقصاً: مجموع التكلفة املتغيرة 

10.143.866  1.241.913  4.204.816  4.697.137 نتائج القطاع 

)4.364.198( ناقصاً: التكلفة الثابتة    

5.779.668 إجمالي األرباح التشغيلية    

)2.553.585( صافي املصروفات املالية واإلدارية    

حصة ربح الشركة من عمليات

1.351.085      املشاريع املشتركة    

خسائر االنخفاض في االستثمارات

)909.750(      املتوفرة للبيع    

خسارة االنخفاض موجودات مالية

     بالقيمة العادلة محددة بالربح

)184.580(           أو اخلسارة    

2.814.569 استثمار وإيرادات أخرى    

6.297.407 صافي الدخل    

41.596.696  29.939.371  825.659  10.831.666 موجودات محددة 

4.127.676  2.230.881  182.442  1.624.353 مطلوبات محددة 
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عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2012:

املطاعم   

اجملموع أخــرى  واالستراحات  صاالت العرض   

االيــرادات

12.741.271  578.719  4.388.200  7.774.352 مجموع املبيعات اخلارجية 

)4.732.304(  )33.675(  )1.024.996(  )3.673.633( ناقصاً: مجموع التكلفة املتغيرة 

8.008.967  545.044  3.363.204  4.100.719 نتائج القطاع 

)3.830.725( ناقصاً: التكلفة الثابتة    

4.178.242 إجمالي األرباح التشغيلية    

)1.811.584( صافي املصروفات املالية واإلدارية    

حصة ربح الشركة من عمليات

915.188      املشاريع املشتركة    

خسارة االنخفاض في االستثمارات

)870.523(      املتوفرة للبيع    

2.026.189 استثمار وإيرادات أخرى    

4.437.512 صافي الدخل    

36.684.059  24.790.896  761.332  11.131.831 موجودات محددة 

2.870.936   1.986.278  195.293  689.365   مطلوبات محددة 

تدير اجملموعة عملياتها داخل مملكة البحرين ودولة قطر فقط، وتشير تقديرات اإلدارة إلى أن اجملموعة في كلتا الدولتني تتعرض إلى مستوى متماثل من اخملاطر والعوائد، وعليه 

لم يتم إظهار أية معلومات عن القطاع اجلغرافي.

االلتزامـــات   )26

1(   التزامات عقود اإليجار التشغيلية

إن إجمالي احلد األدنى إللتزامات اإليجار املستقبلية الناجتة من جراء عقود اإليجار التشغيلية وغير القابلة لإللغاء كما في 31 ديسمبر كما يلي:

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013   

1.168.818  1.296.564 أقل من سنة 

4.675.272  4.899.889 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات 

6.364.937  4.662.621 أكثر من خمس سنوات 

12.209.027  10.859.074  

بلغت املصاريف املتعلقة بعقود اإليجار واملدرجـة ضمن بيان األرباح أو اخلسائر للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما قيمته 1.336.877 دينار بحريني )2012: 1.249.419 

دينار بحريني(.

2(   االلتزامات الرأسمالية

بها في هـذه  ولم يعترف  املوحد،  املالي  املركـز  بيان  تاريخ  السيف كما في  التطوير في مجمع  أعمال  التي متت من أجل  التعاقدات  الرأسمالية من جراء  النفقات  نشأت 

البيانــات املالية املوحدة والتــي بلغت 725.000 دينــار بحريني )2012: 489.496 دينار بحريني(.
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تتكون األطراف ذات العالقة من املشاريع املشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة ألي شركة ضمن اجملموعة وأفراد عائالتهم املباشرين واألعمال التجارية واملؤسسات التي تقع حتت 

سيطرتهم. إن معامالت اجملموعة مع األطراف ذات العالقة مصادق عليها من قبل اإلدارة.

ملخص بأرصدة األطراف ذات العالقة في 31 ديسمبر كما يلي:

مبالغ مستحقة إلى  مبالغ مستحقة من    

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013  31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2013  األطراف ذات العالقة   

-  -  25.211  27.845 مشروع مشترك  مجمع سار السينمائي 

قطر والبحرين الدولية

234.965   -  -  39.724 مشروع مشترك  للسينما ذ.م.م 

 -   6.250  -  56.637 إدارة مشتركة  كيانات متعددة* 

234.965  6.250  25.211  124.206   

*  يندرج ضمن الكيانات املتعددة أرصدة لشركات ذات عالقة التي ال تعتبر جوهرية.

ملخص العمليات مع األطراف ذات العالقة كما يلي:

السنة املنتهية في السنة املنتهية في   

31 ديسمبـر 2012   31 ديسمبر 2013 

مجمع سار السينمائي

116.077  195.856 تكاليف األفالم 

73.078  44.453 الرواتب 

6.000  6.000 رسوم إدارية 

44.431  36.763 مصاريف أخرى 

قطر والبحرين الدولية للسينما ذ.م.م

33.111  45.246 الرواتب 

54.257  34.544 مصاريف أخرى 

24.000  24.000 رسوم إدارية 

107.044  54.084 مشتريات األغذية اخلفيفة 

الكيانات التي تندرج حتت إدارة مشتركة

64.093  65.886 مصاريف مباشرة 

1.600  41.706 إيرادات التشغيل من اإلعالنات 

95.796  174.669 مصاريف أخرى 

-  30.724 مصاريف إيجار مكاتب الشركة 
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املوجودات واملطلوبات املالية املتضمنة في بيان املركز املالي املوحد تشتمل على النقدية وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل واالستثمارات املتوفرة للبيع واالستثمارات 

في املشاريع املشتركة والذمم التجارية املدينة وأخرى والذمم التجارية الدائنة وأخرى.  إن السياسات احملاسبية املتعلقة بكل من هذه املوجودات واملطلوبات قد مت اإلفصاح عنها 

كالً على حدة في البند اخلاص بها. 

األدوات املالية الرئيسية

إن األدوات املالية الرئيسية املستخدمة من قبل الشركة هي األدوات املالية التي حتتوي على اخملاطر وهي كالتالي:

استثمارات متوفرة للبيع؛  •  

ذمم جتارية مدينة وأخرى؛  •  

موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة؛  •  

ودائع قصيرة االجل؛   •  

النقدية وأرصدة لدى البنوك؛ و  •  

ذمم جتارية دائنة وأخرى.  •  

فيما يلي ملخص باألدوات املالية مصنفة طبقاً لفئتها كما في 31 ديسمبر 2013:

بالقيمة العادلة  

متوفرة قروض  من خالل الربح   

للبيع وذمم مدينة  أو اخلسارة   املوجودات املالية 

13.991.577  -  - استثمارات متوفرة للبيع 

ذمم جتارية مدينة وأخرى باستثناء املبالغ املدفوعة

-  2.608.516  -      مقدماً 

-  -  4.829.324 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

-  4.608.783  - ودائع قصيرة األجل 

-  786.320  - النقدية وأرصدة لدى البنوك 

13.991.577  8.003.619  4.829.324 مجموع املوجودات املالية 

املطلوبات املالية املطلوبات املالية   

بالتكلفة املطفأة    

4.127.676 ذمم جتارية دائنة وأخرى   

4.127.676 مجموع املطلوبات املالية   
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فيما يلي ملخص باألدوات املالية مصنفة طبقاً لفئتها كما في 31 ديسمبر 2012:

بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  

متوفرة قروض  أو اخلسارة   

للبيع وذمم مدينة  وذمم مدينة  املوجودات املالية 

14.140.713  -  - استثمارات متوفرة للبيع 

ذمم جتارية مدينة وأخرى باستثناء املبالغ املدفوعة

-  2.684.434  -      مقدماً 

استثمارات بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة

-  -  4.301.353 ودائع قصيرة األجل 

-  506.769  - النقدية وأرصدة لدى البنوك 

14.140.713  3.191.203  4.301.353 مجموع املوجودات املالية 

املطلوبات املالية املطلوبات املالية   

بالتكلفة املطفأة    

2.870.936 ذمم جتارية دائنة وأخرى   

2.870.936 مجموع املطلوبات املالية   

إدارة اخملاطر يقوم قسم الشئون املالية باجملموعة بإدارة مخاطر اإلدارة عن طريق استخدام  سياسات موافق عليها من قبل مجلس اإلدارة. يقوم قسم الشئون املالية باجملموعة 

بتقييم و حتويط اخملاطر املالية بالتعاون مع وحدات اجملموعة التشغيلية. ويزود مجلس اإلدارة مبادئ موثقة خملاطر اإلدارة الشاملة، باإلضافة إلى مبادئ موثقة تغطي مجاالت 

خاصة كمخاطر حتويل العمالت األجنبية، معدالت الفائدة، مخاطر االئتمان و مخاطر استخدام األدوات املالية املشتقة وغير املشتقة واستثمار السيولة الزائدة.  

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تغير قيمة األدوات املالية نتيجة تقلبات معدالت الفائدة السوقية.  بنك سحب على املكشوف يحتسب عليه فوائد مبعدالت السوق.  

الودائع الثابتة قصيرة األجل تستحق عليها فائدة مبعدالت الفائدة السارية في السوق.  تعتبر اإلدارة بأن املوجودات واملطلوبات األخرى ال تتأثر بحساسية مخاطر معدالت 

الفائدة.

اخملاطر االئتمانية هي اخملاطر الناجمة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته املالية حني استحقاقها مما يؤدي إلى تعرض الطرف اآلخر خلسائر مالية.  لقد مت إيداع النقدية 

لدى بنوك محلية تتمتع بتصنيف ائتماني جيد.  كما أن تركيز اخملاطر االئتمانية فيما يتعلق بالذمم التجارية املدينة محدود بسبب العدد الكبير لعمالء اجملموعة.  تعتقد إدارة 

اجملموعة بأنه ال توجد مخاطر ائتمانية إضافية على املبالغ اخملصصة ملواجهة اخلسائر الناجتة من عدم  حتصيل الذمم التجارية املدينة للمجموعة.  إن احلد األعلى للتعرض 

للمخاطر بالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية يعتبر مساوي لقيمها الدفترية.
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31 ديسمبر 2013  

احلد األقصى  القيمة الدفترية  املوجودات املالية 

للتعرض للمخاطر   

2.608.516  2.608.516 ذمم جتارية مدينة وأخرى 

786.320  786.320 النقدية وأرصدة لدى البنوك 

3.394.836  3.394.836 مجموع املوجودات املالية 

31 ديسمبر 2012  

احلد األقصى  القيمة الدفترية  املوجودات املالية 

للتعرض للمخاطر   

2.684.434  2.684.434 ذمم جتارية مدينة وأخرى 

506.769  506.769 النقدية وأرصدة لدى البنوك 

3.191.203  3.191.203 مجموع املوجودات املالية 

مخاطر العمالت هي مخاطر تغيير قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات في سعر الصرف للعمالت األجنبية.  يتم احتساب استثمارات متوفرة للبيع التابعة للمجموعة 

بشكل أساسي بالدوالر األمريكي، وعمالت دول مجلس التعاون اخلليجي، كما تتم التعامالت األجنبية بالريال السعودي والريال القطري.  أن الدينار البحريني مقوم بالدوالر 

األمريكي لذلك فإن إدارة الشركة ترى بأنه ال يوجد تأثير جوهري خملاطر العمالت.

مخاطر األسعار هي اخملاطر التي تعترض على أسعار السهم واألوراق املالية احملتفظ بها لدى اجملموعة وذلك ألن استثمارات اجملموعة مصنفة كما في بيان املركز املالي املوحد 

حتت بند استثمارات متوفرة للبيع وموجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة.  إلدارة مخاطر األسعار الناشئة عن االستثمارات في األسهم والسندات، تقوم 

اجملموعة بتنويع محفظتها االستثمارية وذلك وفقاً للحدود التي تضعها اجملموعة.

فيما يلي حتليل حساسية القيمة العادلة لالستثمارات:

التأثير على   

امللكية/صافي التغير في  الوصــف 

الربح للسنة قواعد األساس    

699.579  -/+  ٪5-/+ استثمارات متوفرة للبيع 

241.466  -/+  ٪5-/+ موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة 

1.399.158  -/+  ٪10-/+ استثمارات متوفرة للبيع 

482.932  -/+  ٪10-/+ موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو اخلسارة 

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة املنشأة في احلصول على األموال الالزمة لسداد االلتزامات املصاحبة لألدوات املالية. قد تنتج مخاطر السيولة من عدم قدرة الشركة 

على بيع موجوداتها املالية بالسرعة املناسبة وبسعر يقارب قيمتها العادلة.

تقوم إدارة الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توافر األموال النقدية الكافية وتسهيالت البنوك االئتمانية غير املستخدمة وبصورة مستمرة لتمكينها من 

الوفاء بالتزاماتها املستقبلية حني حلولها.
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قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم احلصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بني املشاركني في السوق في تاريخ القياس.

إن األدوات املالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر تشمل الذمم التجارية املدينة األخرى باستثناء املبالغ املدفوعة مقدماً، كما تشمل أيضاً على النقدية 

وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل والذمم التجارية الدائنة واألخرى.  ترى اإلدارة أنه ونظراً للطبيعة القصيرة األجل لهــذه األدوات املالية فــإن القيمة العادلة لهذه 

األدوات املالية ال تختلف كثيــراً عن قيمتها الدفترية كما فــي 31 ديسمبر 2013.

اجلدول التالي يحدد تسلسل القيمة العادلة لألدوات املالية التي يتم قياسها بشكل متكرر جنباً إلى جنب مع وسائل القيم واملدخالت غير امللحوظة الهامة واملستخدمة 

في حتديد قياس القيمة العادلة لألدوات املالية وكذلك يوضح اجلدول العالقة املتبادلة من املدخالت امللحوظة والقيمة العادلة:  

 العالقات املتبادلة بني املدخالت

غير امللحوظة والقيمة العادلة

 عالقة إيجابية بني معدل

 سعر املتر املربع والقيمة

السوقية

 عالقة إيجابية بني معدل

 سعر املتر املربع والقيمة

السوقية

ال ينطبق

 كلما ارتفعت التدفقات

 النقدية املستقبلية أو

 ارتفعت األرباح ارتفع صافي

القيمة العادلة للموجودات.

ال ينطبق

 املدخالت غير امللحوظة

الهامة

 معدالت السوق احلالية

ومعدل سعر املتر املربع

 معدالت السوق احلالية

ومعدل سعر املتر املربع

ال ينطبق

 معدالت اخلروج املتوقعة،

 التدفقات النقدية املتوقعة،

 صافي املوجودات واألرباح

 املتوقعة مع األخذ بعني

 االعتبار املعلومات املتوفرة

 لدى اإلدارة وخبرات السوق

في الصناعة املماثلة.

ال ينطبق

 وسائل التقييم املستخدمة

واملدخالت الرئيسية

تقارير تقييم مستقلة

تقارير تقييم مستقلة

 أسعار األسهم كما هي

 مدرجة في أسواق األوراق

املالية.

 تقييم صفي املوجودات

 والتحديثات املالية املستلمة

من مدراء الصناديق

 مؤثرات األسعار من بلومبرج

 املستلمة من قبل وسطاء

الشركة

 مستوى املدخالت في

تسلسل القيمة العادلة

مدخالت

املستوى الثالث

مدخالت

املستوى الثالث

مدخالت

املستوى األول

مدخالت

املستوى الثالث

مدخالت

املستوى األول

القيمة العادلة في

31 ديسمبر 2013

4.670.877

328.466

11.553.866

2.437.711

4.829.324

املوجودات غير املالية

 

أرض

استثمار عقاري

املوجودات املالية

استثمارات مسعرة

 استثمارات في امللكية

 غير مسعرة وصناديق

مدارة

 استثمارات بالقيمة

 العادلة محددة بالربح أو

اخلسارة

ال يوجد أي حتويالت بني مستويات مدخالت القيمة العادلة خالل الفترة.
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ال يوجد أية حتويالت بني املستويات خالل السنة.

اجلدول التالي يوضح التغير في أرصدة األدوات املالية التابعة ملدخالت املستوى الثالث والتي تتكون من االستثمارات غير املقومة بسعر السوق وصناديق االستثمار املدارة خالل 

السنة:

استثمارات غير مقومة بسعر السوق والصناديق املدارة     

3.344.310 في 31 ديسمبر 2012 

294.236 إضافات خالل السنة 

)424.306( مكاسب القيمة العادلة غير محققة احملولة إلى بيان الدخل الشامل اآلخر 

- رد خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع سبق تسجيلها 

)287.629( خسائر االنخفاض في القيمة خالل السنة 

)488.901( االستبعادات خالل السنة 

2.437.711 في 31 ديسمبر 2013 

يوضح اجلدول التالي املوجودات واملطلوبات والتي مت اإلفصاح عن القيم العادلة لهذه البنود في اإليضاحات املتممة للبيانات املالية:

البنـــد

الذمم التجارية املدينة

ذمم جتارية دائنة وأخرى

القيمة العادلة

2.608.516

4.127.676

طريقة تقييم القيمة العادلة

القيمة الدفترية قصيرة األجل )أقل 

من 12 شهراً( ألرصدة الذمم التجارية 

املدينة والذمم التجارية الدائنة

تقارب القيمة العادلة لها

تسلسل القيمة العادلة

مدخالت

املستوى الثالث

مدخالت

املستوى الثالث

املدخالت الهامة امللحوظة

ال ينطبق

ال ينطبق

إدارة رأس املال

يتكون رأس املال من األسهم االعتيادية واالحتياطيات املتعلقة مبساهمي اجملموعة.  

إن الهدف األساسي للمجموعة في إدارة رأس املال هو التأكد من احملافظة على نسبة رأس املال لتدعيم أعمال اجملموعة وتنمية عوائد املساهمني.  

تقوم اجملموعة بإدارة هيكلة رأس املال لديها، كما تقوم بإعداد التسويات وذلك وفقاً للظروف االقتصادية.  لم يتم أي تغيير في األهداف والسياسات والعمليات خالل السنتني 

املنتهيتني في 31 ديسمبر 2013 و2012.

تقوم اجملموعة مبراقبة رأس املال عن طريق استخدام طريقة نسبة املديونية، والتي هي عبارة عن صافي املديونية مقسوماً على مجموع رأس املال مضافاً إليه صافي املديونية، 

ويندرج ضمن صافي مديونية اجملموعة والذمم التجارية الدائنة واألخرى مخصوماً منها النقدية وشبه النقدية.  رأس املال يتضمن رأس املال مع االحتياطيات املتعلقة مبساهمي 

اجملموعة.

مبا أن لدى الشركة نقدية وشبه نقدية أكبر من املديونية كما في 31 ديسمبر 2013، فإنه لم يتم احتساب نسبة املديونية.
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مدة االستحقاق  )29

يبني اجلدول أدناه تفاصيل املطلوبات املالية للشركة واملدرجة حتت مجموعات استحقاق بناءاً على الفترة املتبقية ما بني تاريخ بيان املركز املالي إلى تاريخ االستحقاق املتفق عليه 

في العقد. املبالغ املفصح عنها في اجلدول هي مبالغ تتمثل في التعاقدات غير اخملفضة للتدفقات النقدية. ترى اإلدارة أن األرصدة املستحقة خالل اثنى عشر شهراً مساوية 

لقيمتها الدفترية إذ أن تأثير االنخفاض ليس جوهرياً.

في 31 ديسمبر 2013      

اجملموع أكثر من 5  ما بني 2 إلى  ما بني 1  ما بني 3 إلى  لغاية   

سنوات 5 سنوات  إلى 2 سنة  12 شهر  3 أشهر    

4.127.676  -  -  -  2.148.861  1.978.815 ذمم جتارية دائنة وأخرى 

في 31 ديسمبر 2012      

اجملموع أكثر من 5  ما بني 2 إلى  ما بني 1  ما بني 3 إلى  لغاية   

سنوات 5 سنوات  إلى 2 سنة  12 شهر  3 أشهر    

2.870.936  -   -  -  2.077.634  793.302 ذمم جتارية دائنة وأخرى 

األحداث الالحقة  )30

لقد قمنا مبراجعة األحداث الالحقة حيث لم يتبني لنا وجود أية أحداث لها تأثير جوهري على البيانات املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013.
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